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Mijnheer Nols, 

Ik heb gekokhalst toen Ik bovenstaande Belga-foto onder ogen kreeg. 
Door uw aanwezigheid te Halle, vorige zondag, hebt gij de « betoging 
tot eerherstel aan de Belgische vlag » f500 man !) nog belachelijker en 
vooral schijnheiliger gemaakt dan ze al was. Wanneer een racist en 
wetsovertreder als gij zich gaat hullen in de plooien van de Belgische 
vlag, dèn wordt ze pas besmeurd en onteerd. Mensen als gij zijn er de 
oorzaak van dat vele Vlamingen het Belgisch vaandel zijn gaan aan
voelen als een vijandig symbool. Wat gij te Halle gedaan hebt is véél 
erger dan de schavultenstreek van die paar onvolwassen knapen die 
op 26 november een Belgische vlag aan flarden lieten rukken door 
een hond. 
Was Ik zondag te Halle geweest. Ik had persoonlijk die bloemen uit 
uw handen gerukt en ze op uw Incivleke kop aan flarden geslagen ! 

Paul Martens 
* Kind van het vaderland » 

ER ZIIN VEEL MEER 
VLAMIHGEN TE BRUSSEL 
DAN HET FDF BEWEERT! 
Het Is niet de eerste maal dat wij in ons blad dit punt behandelen 1 Zo 
wij daar vandaag nogmaals op terugkomen, dan is het omdat wij de 
jongste dagen jammer genoeg herhaaldelijk hebben ervaren welke on
wetendheid daaromtrent heerst, zelfs in kringen van Vlaamse intellek-
tuelen. 

Op een recente vergadering van de Kulturele Raad van Anderlecht heb
ben wij ondervonden dat niemand enig idee had over de getalsterkte 
van de Vlamingen te Brussel, en op een vergadering van de Kulturele 
Kring zei de gastspreker dat er te Brussel 150.000 bewuste Vlamingen 
zijn. Daar wij zelf in ons blad aan de hand van de uitslagen van de ag
glomeratieverkiezingen berekend hebben dat het aantal « Vlaamse Vla
mingen » ongeveer 350.000 bedraagt, meenden wij de gelegenheid te 
moeten te baat nemen om de aanwezigen daaromtrent een juist denk
beeld bij te brengen, maar in beide gevallen werd ons dit geweigerd I 

Wij vonden dit des te meer jammer, daar een juiste kennis van onze 
werkelijke getalsterkte een waardevolle faktor kan zijn In de verdere 
evolutie van de huidige machtstrijd in de hoofdstad. 

Met propagandistische doelein
den hebben de frankofonen er 
« een slag doorgeslagen >, en 
pakken zij uit met onverantwoor
de leugencljfers. Zij nemen 85% 
van de bevolking voor hun reke
ning, zodat er voor de Vlamingen 
slechts 15% zou overblijven. Dit 
laatste cijfer is bewezen, zo be
weren zij, door het aantal afge
leverde Nederlandstalige identi

teitskaarten, het aantal Neder
landstalige dienstplichtige solda
ten, de inschrijvingen in het tele
foonboek, en dies meer. Het is 
ongehoord dat «geleerde bollen» 
als universiteitsprofessoren, aka-
demici en dge. zich met zulke kwa
de trouw durven beroepen op fak-
toren die allesbehalve weten
schappelijk en objektief zijn. Zij 
weten dit trouwens evengoed als 

wij , maar zij liegen er bewust op 
los, omdat dit wonderwel in hun 
kraam te pas komt. 

VLAAIMSE WAARHEID 

Toen wij zelf de nederlandstalige 
inwoners van Brussel berekend 
hebben, dan hebben wij dit ge
daan op grond van hun gedragin
gen in het stemhokje, waar de 
Vlaamse mensen zich geheel vrij 
konden uitspreken, omdat zij daar 
ontsnapten aan alle sociale-eko-
nomische en administratieve 
dwang. Wij hebben het steeds 
lammer gevonden dat het o.i. on
aanvechtbare getal van 350.000 
Vlamingen zo weinig weerklank 
heeft gevonden, ook niet in 
Vlaams-nationale kringen. Zo had 
de gastspreker het op de boven
vermelde vergadering van de kul
turele kring nog over 150.000 be
wuste Vlamingen te Brussel; de
ze uitspraak is misleidend en ver
warringstichtend, omdat de arge
loze toehoorder onwillekeurig ge
neigd is twee ongelijksoortige 

(lees door biz 4) 

HET SYMPTOOM NOLS 

NEN IS BEZIG 
VAN ^1: 

OLSTQI TE NAKEN 
Alle vergelijkingen gaan mank, maar 
ik wil toch even de volgende verge
lijking onder de ogen brengen van alle 
verantwoordelijke politici. 

Ierland werd eeuwen lang door de 
Engelsen overheerst en vaak brutaal 
onderdrukt. Toch heeft het grootste 
deel van Ierland zich van hen weten 
te bevrijden, maar het heeft veel tra
nen en bloed gekost. I-let noordelijke 
deel echter. Ulster, was inmiddels te 
zeer verengelst en is bij de nationale 
bevrijding « apart • gebleven. De oor
spronkelijke Ierse bevolking kwam er 
als minderheid in de verdrukking, de 
Engelsgezinde elementen zwaaien er 
de plak. Lang hebben de ieren van 
Ulster die toestand geduld, maar wi j 
weten allemaal wat er zich daar de 
jongste jaren heeft afgespeeld... 

In de staat België, in 1830 ontstaan 
door een gril van de geschiedenis, 
werd de Vlaamse meerderheid meer 
dan een eeuw lang overheerst door 
de (machtige) minderheid Fransspre-
kenden. Geduldig, en met veel moeite, 
heeft het grootste deel van Vlaande
ren zich weten te bevrijden van hun 
arrogante heerschappij. Maar inmid

dels is het stedelijke gebied Brussel 
zozeer verfranst, dat de oorspronke
lijke Vlaamse bevolking er, als een 
onmondige minderheid, de wet van de 
nieuwe heersers (Franssprekenden en 
verfranste Vlamingen) moet onder
gaan. 
Dit is een wonde die in het hart van 
alle bewuste Vlamingen pijnlijk blijft 
bloeden. Een wonde die 145 jaar Bel
gisch unitarisme erin heeft gesla
gen .. 
Dat de Franssprekenden, en alle poli
tici die verantwoordelijkheid dragen, 
dit niet onderschatten I 
Als verdraagzame mensen hebben de 
meeste Vlamingen zich er in de loop 
van de jaren bij neergelegd dat Brus
sel, hoofdstad van het land, een twee
talige stadsagglomeratie is geworden. 
Zij hebben het zelfs geduld dat de 
frankofonen er het hoge woord gingen 
voeren . 
Zij zullen echter NOOIT dulden dat in 
het stedelijke gebied Brussel, waar 

zovele Vlamingen ingevolge een slech
te staatsstruktuur kultureel verbaster
den, de Vlaams gebleven Vlamingen 
als tweederangsburgers zouden wor
den behandeld, als marginalen uit een 
ghetto dat mettertijd moet verdwij
nen. 
Manu Ruys merkte het donderdag in 
« De Standaard • terecht op : de 
zaak-Nols is een symptoom van een 
dieper liggende tegenstelling. En op 
langere termijn kan wat thans in Brus
sel broeit fataler zijn voor het land 
dan de huidige ekonomische malaise. 
Wie er met name toe bijdraagt dat 
Brussel wordt uitgebouwd tot een vol
waardig derde gewest onder franko-
fone heerschappij, maakt van Brussel 
een tweede Ulster in de volle beteke
nis van het woord. Bij zo'n situatie 
zullen zeker de Vlaamse nationalisten 
zich nimmer neerleggen ! 

P.aul Martens 



OPIMIC9 

BRIIUin 
SABOTAGE 7 

De dagbladen krijgen steun van 
de regering waardoor ze aan geen 
vrije meningsuiting meer zullen 
doen daar ze nu van de regering 
afhankelijk worden. 
Voor de opinieweekbladen is 
niets voorzien, integendeel men 
poogt ze op alle mogelijke mani-
ren te doen verdwijnen. Zie maar 
naar de verhoging van de post-
tarieven voor deze kranten. En 
dan durft men nog spreken van 
vrije meningsuiting. 
Het eerste nummer van ons week
blad werd dit jaar pas besteld 
op maandagnamiddag door de 
postdiensten. Wordt ons blad nu 
ook al door de post gesaboteerd ? 
Is het niet mogelijk ons blad op 
vrijdag te laten verschijnen in 
plaats van de zaterdag. Dan be
staat er veel kans dat indien het 
blad vertraging oploopt het nog 
gedurende het weekend in de bus 
valt ? 

V.H., Menen 

DOEN 

Dhr Van de Kerkhove, minister 
van ik weet niet wat, wie wel ? 
Senator, notaris, enz. Er zijn zo 
van die mensen, echte patriotten 
die héél wat vandoen hebben om 
in hun levensonderhoud te voor
zien, miljoenen. Op het TV-
scherm 7-1-75 besloot hij zijn me
dedeling van de regering met : 
Het is aan mij van dat te doen. 
Wat doen ? De diensten die in 
Brussel opgestapeld liggen over
hevelen naar de Provincie, ze 
dichter bij de bevolking brengen. 
Dat gaat deze onvervalste volks
mens (?) doen. Daarvoor moet 
hij de gezegende ouderdom van 
Mathusalem bereiken daar de 
voorstudie van zijn doen minstens 
25 jaar vergt. De Waalse PSC van 
demokraat Baron Nothomb, de 
PSC de Bruxelles van onze natio
nale spekslager en het Waalse 
kemphaantje Perin moeten eerst 
het licht op groen zetten vooral
eer de CVP-knechten iets mogen 
doen. Dat alles is mogelijk in 
Vlaanderen waar honderdduizen
den Vlamingen gewapend met 
hun schoofzak, pardon plastiek
doos gevuld met boterhammen 
naar hun werk trekken, soms uren 
van hun woonplaats gelegen, al
tijd dezelfde kerels naar de Wet
straat sturen, de traditionelen, 

NASLEPERTJE 

verantwoordelijk voor de onbe
schrijfelijke mik-mak die in ons 
landeke heerst, mik-mak waarin 
een kat haar jongen niet vindt, 
wel de zakkenvullers, de' kumu-
laars, de veelbelovers, dat alles 
ten koste van Honoré Gepluimd. 
Zelfs jonge mensen stellen hun 
vertrouwen in de traditionele 
zelfvetmesters, zouden dat na
ïevelingen zijn die op kruimels 
rekenen die van rijke tafels zou
den kunnen vallen ? 
Met voor ogen de CVP-voorzitter, 
een schoolvoorbeeld van een 
« gladde ». De voorzitter van de 
CVP, beschermeling van de man 
die Brussel gaat ontvetten, is een 
ventje dat nu al een slordige 2 
miljoen per jaar waard is, wat 
een goede start kan genoemd 
worden, is vastbesloten het er 
niet bij te laten. Hij rekent op de 
kiezers die er « goed voorzitten, 
er dik inzitten ». Veel hangt af 

van de mannen en vrouwen die 
's morgens optrekken naar hun 
werk, de plastlekdoos onder de 
arm. Als die niet inzien dat de 
toekomst van Vlaanderen en van 
de Vlamingen in gevaar is, zo
lang zij kerels van het slag Mar
tens, de kleur rood geel of blauw 
heeft geen belang, 't is één pot 
nat, aan de macht helpen, blijft 

"Vlaanderen dat is ook Brussel, 
een siavenreservaat. 
De enige redplank, het Vlaams-
nationalisme, de Volksunie. Dat 
klinkt ais politieke propaganda, 
dat is het niet, het is het enige 
middel om de Vlamingen hun 
eigen lot in handen te geven. 
Eens zover kunnen wij Vlamingen 
het onder ons uitvechten, dat 
mag en is goed, maar wordt ons 
al meer dan 140 jaar « verboten », 
door wie ? door wat ? waarom ? 

M.C., Tervuren 

Uit dankbaarheid voor de drie
honderd miljoen aan de pers als
ook de vijft ig miljoen geschonken 
aan de 3 traditionele vakbonden, 
zoals het ACW-blad «Het Volk», 
die van de regering Tindemans 
dubbel zijn bedeeld, kunnen we 
niets anders verwachten : wiens 
brood men eet, diens woord men 
spreekt. 
«De Standaard» veronderstelt dat 
de nachtelijke raid een nasleep 
was van de betoging door TAK 
voor de woning van de heer Tin
demans. Verder schrijft u, men 
moet ook voor een politiek man 
de huiselijke vrede eerbiedigen, 
de betogers (dus u bedoelt TAK) 
zij blijven het odium dragen van 
hun gewelddadig optreden. 
Het blad blijft het odium dragen 
van een op voorhand uitbetaalde, 
onrechtvaardige en partijdige be
schuldiging. In diktatuurstaten 
legt men de pers het zwijgen op, 
in ons land koopt men ze om met 
grof geld (van besparing gespro
ken). 
De huiselijke vrede van een poli
tiek man eerbiedigen : is het nor
maal dat men bij een kleine onbe
taalde, die betrapt werd voor het 
aanbrengen van een plakbrief, in 
het midden van de nacht, in een 
gezin van zeven slapende kinde
ren, door drie dienaars van de 
orde een huiszoeking verricht, in 
alle laden en kasten op zoek naar 
een arsenaal FN-geweren ? Met 
als gevolg een proces met geld
boete, enz. 
Wanneer de grofbetaalde wet-
makers het gerecht opdracht ge
ven bij de kleine politlekers zo 

brutaal op te treden, is het dan 
zo verwonderlijk dat er bij de gro
te heren ook eens wat gebeurd 
in een week van CVP-PVV-woord-
breuk ? 
Wij betreuren de gebeurtenissen 
te Edegem maar wat te Brussel is 
gebeurd dat betreuren wi j , Vla
mingen, duizend maal meer I 

A.d.R., Merelbeke 

GEVRAAGD : 
Een germanist met veel onder
wijservaring voor een interessan
te betrekking te Eupen. Schrijv. 
kantoor blad onder letters PM/WJ. 

EZELSTAMP 

In een dagblad las ik onlangs over 
een ezelstamp tegenover senator 
Coppieters aangaande de vraag 
die hij stelde de volledige 5-da-
genweek in te voeren bij de Re
gie der Posterijen en openbare 
Diensten. Het doet mij en mijn 
vrienden een waar genoegen dit 
te mogen lezen en te vernemen. 
Want ik persoonlijk heb bewijs
stukken (vlugschriften) waarin 
staat dat men in 1958, 1959 1969 
de 5-dagen werkweek ging invoe
ren alsook de 40-urenweek ! 
Vraag maar aan de brievenbestel
lers in de Vlaamse gemeenten en 
steden wanneer die op zaterdag 
moeten vertrekken om te Brus
sel hun taak te beginnen alsook 
de bedienden. Als het gemeen
schappelijk front 16 jaar geleden 
met die eis voor de dag kwam, 
wie heeft er dan een ezelstamp 
gekregen ? 

P.P., Moorsel 

FUSIES EN GEMEENTEVERKIEZINGEN 1976 

Binnen een 20-tal maanden zullen de gemeenteverkiezingen plaats heb
ben. 
Van nu af moeten wij ons voorbereiden. In iedere gemeente zou er een 
VU-lijst moeten komen, liefst onder de benaming VU I 
In 1971 hebben er verkiezingen plaats gehad voor de Federaties in de 
omstreken van Brussel, ziehier wat onze vrienden toen alsdan behaald 
hebben aan stemmen : 

VU 
51 pc 
40 pc 
32 pc 
25 pc 
24 pc 
41 pc 
21 pc 
40 pc 

Mr Tindemans heeft weer eens gesproken van een dialoog tussen de 
gemeenschappen. Wij moeten ons niet laten verblinden, daar komt 
niets van in huis vóór de gemeenteverkiezingen van 1976 ! 
De Vlaamshatende partijen te Brussel, FDF, PSC, Liberalen en Socia
listen, beginnen zich te roeren en verspreiden reeds pamfletten. 
Gelijk onze vrienden in 1971 zouden ze van nu af in ledere gemeente 
aktlef moeten worden, zoeken naar geschikte kandidaten en in het bij
zonder abonnementen op . Wij » werven. 
Dit Is de wens van een Vlaming uit Brussel, die bijna 50 jaar strijdt in 
een vijandige omgeving. 

V.J., Oudergem 

GEMEENTEN 
Schepdaal 
St-Martens-Bodegem 
Itterbeek 
Groot-Bijgaarden 
Tervuren 
Vossem 
Overijse 
Neerijse 

CVP 
24 pc 
27 pc 
35 pc 
28 pc 
21 pc 
33 pc 
28 pc 
37 pc 

LIB. 
17 pc 
11 pc 
17 pc 
17 pc 
24 pc 
16 pc 
24 pc 
16 pc 

soc. 
3 pc 
17 pc 
Spe 
9 pc 
18 pc 
5 pc 
8 pc 
5 pc 

ZOCK€RC]€S 
Alg. ontwikkeld man, 55 j . , zoekt 
wegens bijzondere omstandighe
den eender welk werk, omge
ving 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 

21-jarlge gediplomeerde A3 me-
chanika, A3 elektro-mechanika en 
A2 nijverheldselektronika, In orde 
met mllltieverplichtingen, zoekt 
passend werk. Schrijv. of tel. : 
sen. Jorlssen, Louisastr. 31, 2800 
Mechelen, Tel. (015)51.35.96. 

R 24 

Jong meisje, klinisch laborante A l 
zoekt werk. Inl. bij Huguette De 
Bleecker, prov. raadslid, Tolhulsl. 
15, Gent, tel. 25.64.87. R 25 

Zoek tweedehandse juke-box, in 
goede staat. Tel. 02/512:51.60, El
sie De Raedt. R 29 

— 22-jarige jongeman met A 2 di
ploma foto en fi lm (NARAFI), te
werkgesteld als handelsreiziger, 
zoekt betrekking die bij zijn diplo
ma past. Hij wil graag in de ra-
diologiedienst werken en is be
reid kursus voor radiologie-tech-
nicus te volgen In Leuven. 
— 18-jarig meisje, diploma P. Ver-
melr - Aalst, zoekt betrekking als 
daktylo. 
— 19-jarig meisje met diploma 
van hoger middelbaar (ekonomi-
sche afdeling) en kennis van dak-
tylografie zoekt betrekking in de 
streek van Tienen en Leuven en 
bij voorkeur in een parastatale 
instelling. 
— 19-jarlge jongeman, diploma 
A3 mechanika, 1 A2 scheikunde, 
zoekt betrekking als kantoorbe
diende. 
— jonge dame, diploma lager 
middelbaar, zoekt passende be
trekking . 
— 24-jarige maatschappelijke re-
adaptlekonsulente zoekt een ge
schikte job. 

Voor inijchtingen zich wenden : 
Dr. J. Valkeniers, Steenweg naar 
Nlnove 11, te Schepdaal. Tel. nr 
(02)582.34.06. R 26 

Zoekt betrekking in Brussel, Me
chelen, Leuven of omgeving, man 
van 30 jaar, in bezit van diploma 
humaniora (ekonomische afde
ling) + getuigschrift 3 jaar pu
bliciteit en dekoratie. Telefoneren 
of schrijven naar Vic Anciaux, 
Kleine Klepperstraat 4, 1881 Brus-
segem. Tel. 269.54.55. R 27 

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 ver
koopster, hulshoudster, schoon
maakster, enz. 
Inl. doorgeven aan : De Kegel 
Georgette, volksvert., Leopoldlaan 
86, 9400 Nincwe, tel. (054)33.43.47 

R28 

Wie Is bereid landbouwer te hel
pen en tevens een goede investe
ring te doen. Zeer goede land
bouwgronden te koop in West-
Vlaanderen. Matige prijs. Goede 
pachtprijs verzekerd. Reden Is be
houd van gebruik bij bestaande 
gebouwen In eigendom. Voor inl. 
z.w. tot sen. Willy Persijn, Rate-
linge 11, Wingene. Tel. : 051/ 
65.50.90. R 25 

Zoek tweedehands grote wagen 
voor schrijfmachine Triumph ma-
tura 50. Tel. 031/76.51.30, Jan-
Pieter Maes. R 30 

Steno-daktylo, 18 j . , volledige op
leiding, zoekt betrekking, zo mo
gelijk in de omgeving van Gent. 
Schrijv. volksvert. Fr. Baert. R 31 

— Bedlende, gespecialiseerd in 
organisatierelzen, zoekt passende 
betrekking. 
— Bedlende, ervaring kantoor
hoofd, 34 j . , zoekt betrekking. 
— 21-jarige, diploma A3 mechani
ka en elektro-mechanika en A2 
nijverheldselektronika, In orde 
met mllltieverplichtingen, zoekt 
passende betrekking. 
— 25-jarige, monteur, en lasser, 
zoekt passende betrekking. 
Schrijv. of tel. : sen. W. Jorlssen, 
Louisastr. 31, Mechelen, tel. 015/ 
41.35.96. R 32 

27-jarige Ingenieur grafische In
dustrie (specialiteit : kwalitelts-
kontrole) met 5 jaar ervaring, ont. 
slagen om zijn nationale overtui
ging, zoekt werk in het Turnhout-
se of In het Waasland. Kontakt ; 
Roeland Vergauwen, Brugstr. 10, 
Turnhout, tel. 014/41.82.58. R 33 
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MICHEL IS BANG VAN NOLS 
EN TINDEMANS VAN MICHEL... 
(Dondetrdag). Er is nu reeds een 
volle week verlopen sinds de ak-
tie van de VU-parlementsleden in 
het Schaarbeekse gemeentehuis. 
De dag nadien verklaarde eerste-
mlnister Tindemans, na afloop van 
de wekelijkse kabinetsraad, dat 
de minister van Binnenlandse Za
ken een beslissing moest nemen 
in het geval Nols. Dat gebeurde 
inmiddels toch weer niet. De mi
nister van Binnenlandse Zaken is 
namelijk een Waal, de PSC-er Mi
chel, die zich al eerder liet op
merken omwille van zijn frans-
gezinde interpretatie van de taal
wettoepassing in de Vlaamse fe
deraties van gemeenten rondom 
Brussel. 

Om nog maar eens wat tijd te 
winnen zei de eerste-minister ook 
nog dat hij de Raad van State om 
advies had gevraagd om na te 
gaan of de wijze waarop te 
Schaarbeek de taalwet wordt ge-
interpreteerd niet neerkomt op 
« segregatie ». Voor onze alles 
behalve dappere eerste-minister 
had het arrest van de Raad van 
State dd. 4 juni 1974 al kunnen 
volstaan. Daarin wordt de wijze 
waarop Nols te Schaarbeek de 
wet « toepast » ondubbelzinnig 
veroordeeld I 

Aanvankelijk trachtte een gedeel
te van de regeringsgezinde dag
bladpers (o.m. « Het Volk » met 
'n slijmerig hoofdartikel van Miei 
Van Cauwelaert vorige maandag) 
het zo voor te stellen alsof de 
« onverantwoorde » aktie van de 
VU-parlementsleden het voor de 
regering nu moeilijker zou maken 
«om het Schaarbeekse abces door 
te prikken ». Aan de VU-volksver-
tegenwoordigers werd verweten 
niet-parlementaire middelen te 
hebben gebruikt om een misstand 
aan te klagen en het FDF te ver
sterken door van Nols een soort 
martelaar te maken. 

Je moet toch maar durven I 

Jaren lang hebben de verschillen
de regeringen zonder enige reak-
tie toegelaten dat een Nols (en 
zovele anderen te Brusel) met de 
taalwetten een loopje nam. Reeds 

In maart 1972 heeft het « Taalak-
tiekomitee » de toenmalige mi
nister van Binnenlandse Zaken (de 
CVP-er Van Elslande) er via prik-
akties op gewezen dat het zijn 
plicht was als voogdijminister in 
te grijpen. In het parlement heeft 
de VU in de voorbije jaren daar
over tal van parlementaire vra
gen gesteld, interpellaties gehou-
« parlementaire » initiatieven ge
nomen om van de regering te be
komen dat te Schaarbeek de wet 
zou worden toegepast. Niets hielp 
echter, de regering verroerde 
geen vin en Nols bleef op een 
uitdagende wijze zijn zin doen. 
Het is pas nadat alle parlemen
taire middelen opgebruikt waren, 
zonder enig resultaat, dat de VU-
volksvertegenwoordigers metter
daad tot aktie zijn overgegaan. 
En nu zouden CVP-ers en PVV-
ers het nog willen gaan voorstel
len alsof het de schuld van de 
Volksunie zou zijn « dat het nu 
meer moeite zal kosten » om te 
Schaarbeek de wet te doen toe
passen ! 

Dat schijnheilige liedje duurde 
echter niet lang. Door zijn verder 
arrogant optreden (zijn bloemen-
tuil te Halle, zijn perskonferen-
tie) en bovendien de bedreiging 
dat een eventuele « regerings-
kommissaris in het gemeentehuis 
van Schaarbeek niet binnen zal 
geraken » heeft Nols zelf ervoor 
gezorgd dat de toon in gans de 
Vlaamse pers deze week duide
lijker scherper werd. Steeds lui
der klonk de eis dat de wet te 
Schaarbeek moest worden toege
past en dat er zonder verder uit
stel streng tegen Nols moest 
worden opgetreden. Er werd zelfs 
gesuggereerd hoe : door hem te 
schorsen, door een regerings-
kommissaris naar Schaarbeek te 
sturen, door hem af te zetten, 
door alle subsidies voor de ge
meente Schaarbeek op te schor
ten. Keuze genoeg dus. 

Als nog moest aangetoond wor
den dat alle Vlamingen zonder 
uitzondering achter de eis staan 
dat te Schaarbeek de wet moet 

worden toegepast en dat de re
gering daarvoor onmiddellijk moet 
zorgen, dan gebeurde dit dinsdag 
in de Nederlandse Kultuurraad. 
Daar werd een VU-resolutie mede 
onderschreven door de fraktie-
leiders van alle partijen die de 
Vlamingen vertegenwoordigen. Ze 
luidt als volgt : « De Kultuurraad 
voor de Nederlandse Kultuurge-
meenschap stelt vast dat de we
derrechtelijke houding van burge
meester Nols tegenover de Ne
derlandse Kultuurgemeenschap te 
Brussel, houding die door de Raad 
van State als apartheid werd ge
brandmerkt, de fundamentele 
rechten van de leden van de Ne
derlandse Kultuurgemeenschap te 
Schaarbeek schendt. Eist dat hier
aan onverwijld een einde wordt 
gemaakt ». 

Door het indienen van deze reso
lutie in de Kultuurraad en niet 
in Kamer of Senaat heeft de VU 
aan eerste-minister Tindemans de 
kans ontnomen nogmaals voor 
zijn verantwoordelijkheden op de 
vlucht te slaan. Hij kan nu niet in
roepen « dat het toch niet opgaat 
in deze tijd van dramatisch stij
gende werkloosheid een rege-
ringskrisis uit te lokken ». 

Er hoeft geen regeringskrisis van 
te komen. De regering moet enkel 
maar een bestaande wet doen 
toepassen te Schaarbeek, meer 
nfet. 

Komt er toch een krisis van, dan 
zal het voor iedereen duidelijk 
zijn wie in de regering-Tindemans 
de lakens uitdeelt : de PSC. De 
minister van Binnenlandse Zaken 
die tegen Nols « een beslissing 
moet nemen » volgens Tindemans 
zelf, is een PSC-er. En PSC-voor-
zitter Nothomb liet weten dat hij 
geen enkele reden ziet waarom 
de regering te Schaarbeek zou 
moeten ingrijpen... 

Wordt Nols niet op zijn nummer 
gezet, dan zal bewezen zijn dat 
de Vlamingen van deze regering 
helemaal niets hoeven te ver
wachten. Zelfs niet de toepassing 
van bestaande wetten I 

« CE NEST PAS LE MOMENT » 
Nu de gemeenschapsvraagstukken weer veel aandacht op
eisen, hoor je links en rechts weer het liedje fluiten dat het 
daarvoor toch met het moment is, en dat de regering al 
haar aandacht nodig heeft voor de bestrijding van de inflatie. 
Daar heeft de VU reeds herhaaldelijk toe aangespoord Maar 
het hoeft toch geen extra-inspanning te vergen om een 
bestaande wet inmiddels te doen toepassen ! 
Overigens is het een smoesje te beweren dat de regering 
geen tijd en aandacht zou kunnen opbrengen voor de ge
meenschapsvraagstukken omdat wij ekonomisch In een 
recessie verkeren. Een regering welke die naam verdient 
moet alle problemen die zich stellen met energie weten aan 
te pakken. Of zijn er in de regering-Tindemans geen ministers 
en staatssekretarissen genoeg ? Die kunnen het werk toch 
een beetje verdelen ? 
De werkelijkheid is dat de regering noch op het terrein van 
de inflatiebestrijding noch op kommunautair gebied al iets 
zinnigs heeft gepresteerd omdat zij innerlijk te sterk ver
deeld is. En dat tracht zij voor de goegemeente te kamoe-
fleren. 

DE « MILITIE » 

VAN HET TAALAKTIEKOMITEE 
Hier zie je dan eni<ele leden van het TAK, (ze zien er gevaarlijk uit, 
niet ?) zoals ze zich woensdag zelf vastklonken aan hei hekken van 
het parlementsgebouw om nogmaals de aandacht te vestigen op de 
onduldbare toestand te Schaarbeek. 
Jonge mensen als deze worden in de hele Franstalige pers afgeschil
derd als baarlijke duivels, vechtersbazen, fascisten, overvallers van 
vreedzame frankofone Brusselaars. Over de brutale karate-politie van 
Nols echter geen kwaad woordje. De leugen moet immers in stand 
gehouden worden dat het geweld altijd van de Vlamingen komt... 
Overigens nam TAK-voorzitter Piet De Pauw woensdag op een pers-
konferentie te Brussel duidelijk afstand van optreden en verschij
ningsvorm van wat hij « parasieten » van de TAK-akties noemde : VMO 
en Were di. 

Stippen wij nc 
konkreter teg~. 
van Nols. 

an dat de politie van Brussel heel wat bedaarder en 
de manifestanten optrad dan de gewapende horden 

DE CVP 
WEET NIET MEER 
OP WELK BEEN DANSEN 
Ten tijde van Steenokkerzeel verdedig
de de CVP zich tegen het verwijt van 
de BSP dat ze zich nog met gemeen
schapsgeschillen bezighield. De CVP 
zei toen dat er niet alleen de inflatie 
bestond, doch dat de gemeenschaps
vraagstukken eveneens van het groot
ste belang waren. 

Toen de CVP kapituleerde voor de 
PSC, wanneer ze ons wetsvoorstel tot 
splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel verwierp, door het te verda
gen tot de volgende regering, verde
digde ze zich met het argument van 
de BSP en wel dat de gemeenschaps
vraagstukken de diepvries in moesten 
en dit om de werkloosheid efficiënt 
te kunnen bestrijden. Dat ze door 
haar slechte inflatiebestrijding de 
werkloosheid vergrootte en de Vlaam

se werklozen benadeelt tegenover de 
Waalse bij de kredietverdeling voor de 
streekekonomie, daarover zwijgt ze 
natuurlijk in de drie landstalen. 

Ook vond de CVP dat de Volksunie 
de Brusselse Vlamingen in de steek 
liet. Dit althans schreef « Het Volk ». 
Toen de Volksunie-volksvertegenwoor
digers, na elke parlementaire procedu
re vruchteloos te hebben gebruikt, 
zelf de hand aan de ploeg sloegen op 
het gemeentehuis te Schaarbeek, ver
weet de CVP hen aanvankelijk dat ze 
te Schaarbeek waren en niet in het 
parlement om wetten goed te keuren. 
Uitgerekend de CVP die haast dag aan 
dag verstek laat gaan samen met de 
PVV, zodat de meerderheid zelden in 
aantal is, moest dit argument gebrui
ken ! 

Uitgerekend de CVP die wel taalwet
ten goedkeurt, doch ze zelden uit
voert, moest het argument van het 
goedkeuren van wetten gebruiken. 
Waarom nog wetten goedkeuren als 
eerste-minister Tindemans ze niet 
doet uitvoeren ? 

De PVV vond zelfs dat de VU optrad 
als fascisten, omdat ze de wet wil 
toegepast zien. Wat is burgemeester 
Nols dan, die de wetten aan zijn zolen 
lapt ? En wat de CVP en de PVV, die 
hem sinds maanden lijdzaam laten be
gaan ? 
Toen CVP en PVV echter de polsslag 
voelden van de Vlaamse volksmens 
die dit optreden van onze parlements
leden goed vond en het waardeerde 
dat ook parlementsleden evengoed als 
propagandisten klappen konden inkas-
seren, veranderde ze het geweer weer 
van schouder. Nu gebaren ze ook Nols 
aan te vallen. 
We zullen echter afwachten of hun 
woorden ook daden zullen worden. 
Want ondertussen heeft hun rugge-
graatloosheid reeds bereikt dat alle 
Brusselse burgemeesters weer een 
kans zien, de taalwetten te mogen 
saboteren. Door dadelijk tegen Nols 
op te treden had Leo Tindemans dit 
kunnen vermijden. 

Nols mag geen martelaar worden, 
luidt het nu. 
Gelukkige Brusselse martelaren, die 
sinds 1830 steeds met de vette brok
ken gingen lopen, terwijl wij de krui
mels mochten oprapen. 
Wat is dan de wisseloplossing ? 
Hem laten begaan ? 
Dat wil dan zeggen dat de Vlamingen 
te Brussel nooit wat zullen bereiken, 
daar waar de Franstaligen door de 
grondwetsherziening hun numerieke 
minderheidspositie hebben omgezet in 
gelijkwaardigheid ! 
Was toen niet duidelijk beloofd dat 
aan de Vlaamse minderheid en aan de 
Vlaamse vernedering te Brussel vlug 
een einde zou worden gemaakt ? 
Weten Tindemans, Wilfried Martens 
en Grootjans dat niet meer ? 
Het wordt de hgogste tijd dat eerste-
minister Tindemans eens laat zien dat 
hij karakter kan hebben, want dat mist 
hij. En dat Wilfried Martens leert dat 
cinisme niet de enige politieke deugd 
is. 
Want het « Vlamingen buiten » te 
Brussel van Nols en anderen is het 
eindpunt ! 

Wim JORISSEN 
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VROUW IN DE POLITIEK 
De verkiezing van Marga
ret Thatcher als voorzit
ster van de Britse Kon-
servatteve partij is in me
nig opzicht een merk
waardig feit. Niet alleen 
vloerde zij de mannelijke 
tegenkandidaten met een 
duidelijke meerderheid, 
maar ze zegevierde op 
het politieke toneel van 
een land waar de vrouw 
weliswaar nogal vrijge

vochten is op alle gebied... uitgenomen op het politieke. 
Je hebt wel Barbara Castle gehad bij Labour, en een popu
laire Schotse nationaliste die het goed deed tijdens de voor
bije verkiezingskampagne, maar de vrouw heeft het in Groot-
Brittannië nooit ver geschopt in de partijen. Nu echter ope
nen zich onverwachte perspektieven : naast een vrouwelijk 
staatshoofd krijgt over-there misschien een lady-eerste-
minister .. erg is dat voor al die Britse heren, geestdriftige 
leden van klubs waar geen vrouwen binnenmogen. 
Mevrouw Thatcher is bovendien niet alleen moeder van een 
tweeling, huisvrouw-boven-alle-verdenking, maar bovendien 
vele malen gediplomeerde deskundige, in zulke « onvrouwe
lijke » zaken als scheikunde en financiële aangelegenheden. 
Dat ze « hét » werd tijdens het Vrouwenjaar zal Margaret 
Thatcher zelfs geen barst kunnen schelen, want ze is niet 
eens feministe, zo zeggen-ze. Het mooist van al is dat ze 
leidster werd van de konservatieven : de tegenstellingen zijn 
de wereld niet uit. 

In elk geval Is Thatchers verkiezing een teken aan de wand : 
niet alleen In de • Derde Wereld », maar ook in het Westen 
krijgen vrouwen de kans het roer in handen te nemen, ze 
veroveren stilaan hun rechtmatige plaats in de politieke 
wereld. 
Op het Westeuropese vasteland tref je wel vrouwelijke minis
ters aan, per regering liefst één, en dan voor typische minis
teries : gezin, opvoeding, kuituur, of voor vrouwenontvoog
ding, zoals in Frankrijk FranQoise Giroud. 
Het grootste deel van de vrouwelijke bevolking, zeker hier, 
interesseert zich weinig voor politiek. Dit ook is het gevolg 
van een ingeprente rollenverdeling : politiek is « hard » en 
« niet-netjes », 't staat niet voor een « dame ». Hoorden we 
dat niet voortdurend op school ? 
Niet alleen krijgen we aldus in dit land een vertlkale poli
tieke verzuiling — je weet wel, rood-geel-blauw, maar ook 
een horizontale, die van de heren politici. Sommigen maken 
van het politiek mandaat een levenslange en erfelijke instel
ling, we kennen voorbeelden van grootvader - vader - klein
zoon - parlementariërs. 
Jongeren en vrouwen krijgen moeilijk kans in het huidige 
traditionele bestel om daar te zetelen waar de wetten wor
den gemaakt, ook dié om de vrouwendiskriminatie uit de 
wereld te helpen. 
Het laatste 'jaar bewandelt de vrouwenontvoogdingsstrijd 
politieke wegen. De bewustmakende groepen hebben Inge
zien dat, als de vrouwen gelijkheid willen verwerven, zij dat 
zelf moeten doen, langs de wetgevende lichamen. Daarom 
de slogans « stem voor de vrouw », tijdens de laatste ver
kiezingen verspreid, zowel in Nederland als hier. {De Eva's 
der Lage Landen houden onder alle opzichten de Grootneder-
landse samenwerking levendig !). 
Door de vrouwenontvoogdingsstrijd op het politieke terrein 
te voeren, bevrijden we niet alleen de vrouwen als dusdanig, 
maar trachten we ook de verstarring en de verwording van 
ons demokratisch regime te doorbreken. Bewijzen wij , vrou
wen-in-politiek, onze gemeenschap daarmee niet de beste 
diensten ? 

Huguette De Bleecker 

NIEUWE BROSJURES! 
We kunnen onze dokumentatiemap aandikken met : 
• de gebundelde uitgetikte interpellatie van Nelly Maes 
gericht tot de ministers van Nationale Opvoeding, Arbeid en 
Tewerkstelling, Justitie, betreffende de eisen op de Vrou
wendag te Gent in 1974, geformulerd op 23 januari 1975. 
Je kan de brosjure krijgen door te schrijven naar het Volks-
unie-sekretanaat, Voldersstraat 71, 1000 Brussel, ter attentie 
van Elsie De Raedt. 
# de brosjure van de « Wij-Vrouwen », groep Gent, getiteld: 
« Vrouwen in de Vlaamse Beweging, 1919-1945 » (eindelijk 
gedrukt !). 
Schrijf naar Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, 
voeg 20 fr. in je omslag, want zoveel kost de publikatie. 
We hebben nog steeds voorlopig een beperkt aantal van de 
publikatie « Vrouwen in de Volksunie ». Je kan dat op boven
staande adressen aanvragen. Het boekje is in herdruk. Wil 
je er meer, bestel nu, want de nieuwe oplage is haast op 
voorhand uitverkocht. 

VROUWENWERKGROEP VU 
Op zaterdag 1 maart komen we opnieuw samen. We verga
deren te Gent in café Reinaert, Maria-Hendrikaplein, recht
over 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 poli
tiek, gezin en arbeid ». West-Vlaanderen zal een « dag » uit
werken, Oost-Vlaanderen komt waarschijnlijk tweemaal sa
men, 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 Blee
cker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent. - Tel. (091)25.64.87. 

ER ZIJN VEEL MEER 
VLAMINGEN TE BRUSSEI 

(vervolg van biz 1) 

begrippen toch met elkaar te 
gaan vergelijken, en totaal ver
keerd denkt : 150.000 bewuste 
Vlaamse kiezers op een bevol
king van 1.170.000 inwoners, dat 
maakt 14%, wat nog minder is 
dan de ons door de frankofonen 
toebedachte 15%. Is dat niet in 
de frankofone kaart spelen ? 

Om tot een geldige vergelij
kingsbasis te komen moeten van 
het totale bevolkingscijfer afge
trokken worden : het aantal 
vreemdelingen (170.000 in 1970), 
het aantal niet-kiesgerechtigden 
(kinderen beneden de 21 jaar), en 
de tienduizenden blanco- en on
geldige stemmen, alsook de niet 
opgekomen kiezers. Wij willen 
hier niet al te ingewikkelde be
rekeningen herhalen die wij voor 
elk van de 19 gemeenten hebben 
gemaakt, maar we zijn aldus tot 
de bevinding gekomen dat er te 
Brussel op zijn minst 350.000 Vla
mingen wonen ; dit vertegenwoor
digt 39% van de Belgische Brus
selaars. Dit betekent dat er bv. 
te Anderiecht 53.000 Vlaamse 
mensen wonen of 60% van de 
bevolking, wat elke Anderlecht-
kenner grif zal beamen, terwijl in 
de nu veel besproken gemeente 
Schaarbeek niet minder dan 
34.000 of 36% Vlaamse mensen 
wonen. 

DE WARE 
FRANKOFONE 
OOGMERKEN 

De frankofonen weten heel goed 
waarom zij opzettelijk en met 
kwade trouw de waarheid inzake 
de Vlaamse tegenwoordigheid te 
Brussel verdraaien. Zij streven 
daarmede verscheidene sluw be
rekende doeleinden na. 
1. Een van de frankofone stok
paardjes is de tweetaligheid van 
de diensten, met ééntaligheid van 
het personeel. Zij beweren dat de 
verdeling van de openbare funk-
ties moet geschieden « volgens 
de behoeften », en hun bedoeling 
daarbij is 85% van de gemeente
lijke betrekkingen op te eisen 
voor de fransééntaligen, zodat zij 
royaal 15% overlaten aan zoge
zegde nederlandsééntaligen (die 
in de praktijk tweetalig zouden 
moeten zijn om de onderlinge be
trekkingen in de administraties 
mogelijk te maken). 
Is dat geen vorm van onduldbare 
en onwettige diskriminatie, 85% 
goed bezoldigde en gegeerde 
openbare betrekkingen te willen 

voorbehouden aan de daartoe het 
minst geschikte, want eentalige 
beambten ? Onze stelling Is dat 
te Brussel in de openbare diens
ten iedereen door iedereen moet 
kunnen te woord gestaan worden, 
en dat van de beambten en amb
tenaren in overheidsdienst op zijn 
minst een grondige tweetaligheid 
moet geëist worden. 
2. Een ander frankofoon argument 
is het volgende : vermits wij (de 
frankofonen dus) te Brussel een 
officiële tweetaligheid moeten 
toepassen om reden van de aan
wezigheid van slechts 15% Vla
mingen, eisen wij dezelfde twee
taligheid voor de frankofonen, 
waar die in de rand- en aanpalen
de gemeenten 15% en meer van 
het bevolkingscijfer uitmaken. En 
het is ongelooflijk met welke to
taal vervalste cijfers van zoge
zegde frankofonen in die omlig
gende gemeenten zij komen aan
draven : 80% in de wijk Zuun van 
het door en door Vlaamse Sint-
Pieters-Leeuw, en nog 80% in de 
Vilvoordse wijk het Voor ! Heb
ben wij onlangs niet het idiote 
geval aangehaald van de Brussel
se Liberale senator Risopoulos, 
die beweerde dat er in de 6 fa
ciliteitengemeenten 58.000 franko
fonen zijn, terwijl de totale be
volking van die gemeenten 
slechts 55.500 inwoners bedraagt, 
wat 2.500 frankofonen meer is 
dan er mensen wonen ! 

3. Men kan er zeker van zijn dat, 
indien ooit inzake Brussel een re
geling zou worden getroffen, 
waarbij de verdeling van de toe
lagen voor kulturele en sociale 
aktiviteiten en voorzieningen on
der de twee gemeenschappen 
zou geschieden aan de hand van 
een verdeelsleutel, de frankofo
nen hemel en aarde zullen bewe
gen om hun verhouding 85/15 op 
te dringen, en dat zij een grote 
kans zouden maken aldus het 
leeuwendeel naar zich toe te 
trekken op grond van die valse 
cijfers, eenvoudig omdat de 
Vlaamse onderhandelaars niet 
bekend zijn met de juiste per
centages. 

4 Tenslotte is die frankofone leu
gen een psychologisch wapen 
met dubbel effekt. In de eerste 
plaats komt het er voor de fran
kofonen op aan hun medestanders 
te versterken in hun superiori-
teitsbewustzijn, dat sinds tiental
len jaren opzettelijk en kunstma
tig is opgefokt. In de tweede 
plaats, en gelijklopend daarmede, 
wordt de Vlamingen een minder-
waardigheidskompleks ingepompt. 
Met altijd en overal te herhalen 
dat er te Brussel niet meer dan 

15% Vlamingen zijn, bereikt men 
dat ook de minst defaitistisch 
aangelegde Vlamingen dit tenslot
te gaan geloven en zich erbij 
neerleggen, dat zij maar een on
beduidende minderheidsgroep uit
maken, die al blij mag zijn te 
Brussel voorlopig nog geduld te 
worden. 

ONS BESLUIT 

Tegen de frankofone leugenpro-
paganda en de bereidheid van de 
Vlamingen om die lijdzaaam te 
ondergaan willen wij ons met be
slistheid verzetten. De Vlamingen 
moeten weten dat zij te Brussel 
een sterkere groep vormen dan 
de echte Walen, die enkel met 
de steun van de verbasterde Vla
mingen een opdringerige over
macht kunnen doen gelden. Het 
kan hun niet genoeg ingehamerd 
worden dat zij met hun 39% te 
Brussel een sterkere minderheid 
vormen dan de Walen met hun 
33% in België ; toch hebben deze 
laatsten een grondwettelijk ge
waarborgde pariteit in de rege
ring ; normaal komt die pariteit 
ons dus ook toe in de Brusselse 
bestuursorganen. 

Met hun bedrieglijke cijfers wil
len de frankofonen zich een zo 
gunstig mogelijke uitgangspositie 
verwerven voor eventuele verde
re onderhandelingen van gemeen
schap tot gemeenschap. Op Her-
toginnedal en te Steenokkereel 
werd de diskussie gevoerd op 
grond van valse gegevens. Daar 
stonden de Vlaamse onderhande
laars onverwacht tegenover onge-
kontroleerde percentages, die 
geensins overeenstemden met de 
werkelijkheid. Dit mag nooit meer 
gebeuren. 
De zwijgende massa Vlamingen 
te Brussel moet in het bewustzijn 
van haar getalsterkte de kracht 
en de overtuiging putten om de 
frankofonen onvervaard en met 
kennis van zaken tegemoet te tre
den. De Vlaamse parlementsleden 
van de nationale partijen, die ons 
te Brussel zo vaak in de steek 
hebben gelaten, moeten voortaan 
kiezen tussen hun Brusselse en 
Waalse partijgenoten, enerzijds, 
en hun Brusselse volksgenoten, 
anderzijds, en zonder beschamen
de kompromissen gebruik maken 
van hun meerderheid om voor de 
Brusselse Vlamingen die posities 
te veroveren, waarop zij krach
tens hun getalsterkte recht heb
ben. 

M.V.d.B. 

Negen VU-parlementsleden in de gevangenis van Nols. Rechtstaande v.l.n.r. : Jo Belmans, Reimond Mat-
theyssens, Paul Peeters, Jaak Vandemeulebroucke, Vlk Anciaux en Georgette De Kegel. Zittend v.l.n.r. : 
Ludo Sels, Jef Valkeniers en André De Beul. 
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BELAHGRIIK BERICHT VOOR 
REPRESSIE-SLACHTOFFERS 
In zijn tussenkomst bij de bespreking van « Sociale Voorzorg » had sen. 
Maurits Coppieters minister De Paepe en de regering scherp voor hun 
verantwoordelijkheid gesteld inzake de gevangenisarbeid van incivie-
ken in de jaren 1946 tot 1950. 

Hij bewees en kloeg aan dat honderden inciviek-gevangenen door de 
gevangenisarbeid werden tewerkgesteld voor privé-ondernemingen. 

De regie rekende aan de werkgevers bijdragen aan voor de RMZ, maar 
verwaarloosde zelf deze bijdragen nominaal te storten. Integendeel, 
deze bijdragen werden als winst geboekt. De gevolgen lieten niet op 
zich wachten : honderden ex-politieke gevangenen konden geen volle
dige loopbaan bewijzen en verloren aldus een deel van hun pensioenen. 
Ook de echtgenoten werden daarvan slachtoffer bij het overlevings
pensioen ! 

Dit zal nu veranderen zoals bijkt uit het hiernavolgend persbericht : 
« Op het departement van Justitie kon gisteren worden vernomen dat 
de RMZ-bijdragen voor politieke gevangenen, die door de Regie van 
liet Gevangeniswezen werden tewerkgesteld gedurende de periode 
'46-'50, wel werden gestort maar dat dit globaal en niet nominaal ge
beurde. 

De h. Coppieters (VU) had daarover in de Senaat tijdens de bespreking 
van de begroting van Sociale Voorzorg een vraag gesteld. Er wordt nu 
het nodige gedaan voor de nominale verdeling van deze RMZ-bijdragen, 
aldus Justitie, zodat ook politieke gevangenen het bewijs van een vol
ledige loopbaan zullen kunnen voorleggen. 
Politieke gevangenen zuilen dus ook van een volledig pensioen kunnen 
genieten ». 

Wij geven al de betrokkenen de raad onmiddelljik hun pensioenaan
vraag te hernieuwen op het gemeentehuis met vermelding >/an de ar
beid die zij buiten de gevangenis moesten verrichten en met opgave 
van de werkgever. 

Foto : « HET NIEUWSBLAD » 

FDF-burgemeester Nols van Schaarbeek verdedigt 
zijn onwettig lokettensysteem met het «argument» 
dat het zoveel doelmatiger is. Daar zijn echter lang 
niet alle Schaarbekenaren van overtuigd I Vorige 
week vrijdag nog kwam het In die fameuse loket-
tenzaal tot een hoog oplopende ruzie tussen de 
vader van de 14-jarige Schaarbeekse knaap Patrick 
Van Huyghem en de pennelikkers van Nols. Patrick 
moest simpel maar een stempel hebben op een 
nederlandstalig formulier, maar hij werd van Pon
tius naar Pilatus gestuurd. Thuis gekomen vertelde 
hij het verhaal aan zijn vader, een echte Schaar
bekenaar. « Die Nols is een echte imbecile. Moet 

hij nu ook al kinderen pesten omdat zij met een 
Vlaams formulier afkomen I » riep hij uit. Hij 
sprong in zijn wagen en reed in een ziedende woe
de naar het Schaarbeekse gemeentehuis, waar hij 
met zijn zware vuisten eens flink op tafel ging bon
ken. Hij kreeg ten slotte de stempel... 
Een verslaggever van « Het Nieuwsblad » tekende 
dit verhaaltje « uit de praktijk » op uit de mond 
van vader Van Huyghem, in zijn volkscafé te Schaar
beek (zie foto) waar hij reeds tientallen keren aan 
zijn trouwe klanten heeft uitgelegd welk een vier
kante « imbecile » die Nols wel is. 

10 ZIEN 

VLAMINGEN 

Het Vlaams Komitee voor Brus

sel spreekt met verontwaardi

ging zijn afkeuring uit over de 

houding van burgemeester Nols 

van Schaarbeek, dit niet alleen 

wegens zijn apartheidspolitiek, 

maar ook wegens zijn opruiende 

taal in perskonferenties, inter

views, enz., evenals zijn bewus

te weigering als burgemeester 

de Belgische wetten toe te pas

sen. 

Het stelt zijn schijnheiligheid 

aan de kaak, wanneer hij te Hal

le, onder de dekmantel van va

derlandsliefde, gaat betogen tot 

eerherstel voor de Belgische 

vlag terwijl uit zijn houding te 

Schaarbeek precies het tegen

overgestelde blijkt. 

Het vestigt de aandacht van het 

Vlaamse land op het feit dat 

het « lokettenincident » maar 

een simptoon is van algemeen 

verspreide misstanden in de 

Brusselse gemeentelijke admi

nistraties, waartegen evenmin 

sankties worden getroffen. 

Het bevestigt plechtig, steunen

de op vele decennia ervaring, 

dat er voor het Brusselse taal

probleem geen andere oplos

sing is, dan het invoeren van de 

subnationaliteit in de hoofdste

delijke agglomeratie. 

HOE MINISTER DEFRAIGNE 
DE TEWERKSTELLING BEVORDERT 
Inflatie en tewerkstelling zijn 
twee zaken die elkaar duchtig 
in de weg lopen. Voor het be
houd van een redelijke tewerk
stelling is de woningbouw en 
dan vooral de privé-woningbouw 
zeer belangrijk, ter stimulering 
van de woningbouw is, naast 
een soepeler kredietverlening 
ook een vlotte afwerking van de 
dossiers vereist, vooral dan de 
dossiers voor het verlenen van 
woningbouwpremies. 

Dit is niet de mening van de h. 
Defraigne, minister van Open
bare Werken, die niets beter 
vond dan 15 bedienden van de 
dienst bouwpremies af te dan
ken. Juridisch is alles dik in 

orde want het gaat om de af
danking van kontraktuelen, 
wiens termijn van tewerkstel
ling verstreken is. 

Het gevolg van deze onzinnige 
maatregel is dat de resterende 
personeelsleden van deze dienst 
[minder dan de helft) verplicht 
werden overuren te presteren 
en dat heel de dienst ontred
derd werd. Kandidaat-bouwers 
die de premiecenten hard nodig 
hebben, werden hiermee verwit
tigd dat zij wel enkele maan
den langer dan normaal op hun 
premie zullen kunnen wachten 
met alle financiële moeilijkhe
den hieraan verbonden. 

Men kan zich de vraag stellen 

of zulke bokkesprong ook poli
tieke gevolgen zal meebrengen 
voor de minister. Geen nood. 
Een van de afgedankte bedien
den werd reeds opnieuw in 
dienst genomen omdat hij toe
vallig over een blauwe sindikale 
kaart beschikte. En de anderen 
zullen wel vervangen worden 
door partijgenoten van de mi
nister. Zulke geplogenheden zijn 
schering en inslag in dit land, 
waarin nochtans « alle burgers 
gelijk zijn voor de wet ». Met 
de premiedossiers zal het we
gens het gemis aan ervarina 
van de nieuwelingen nog wel 
een hele tijd slecht gaan, maar 
dat is blijkbaar de minste zorg 
van de minister. 

^mr 
Sommige dagen van het leven zijn als een droom : de zon 
valt op de plaats waar je die wil tiebben, de mensen praten 
de taal die je verwacht en wenst, de gebeurtenissen verlo
pen in de gunstige zin die je hebt voorspeld, de mensen en 
de dingen gaan de richting uit die een streling is voor /e 
hart. ;i ^ ^r;;, 'n. \ ' '^ 'AC* 

Maar eilaas, er wjn er-meer andere in een jaar- Degen van 
sleur en onmacht, die tot verbittering en onverschilligheid 
leiden of tot opstandige oprispingen van ie hart. Zo'n dagen 
van droom en ontnuchtering wisselen elkaar onritmisch af 
op ogenblikken die altijd ongelegen komen. Zelfs de meest 
korrekte waarschijnlijkheidsberekening heeft daar geen vat 
op. 

Het debat over amnestie en het kongres van Hasselt waren 
dagen van droom. Radio en televisie struikelden voor een 
keer niet over de franjes en richtten hun mikrofoons en hun 
spots op de hoofdzaak : de verstrakking in de houding van 
de politieke vleugel van de Vlaamse Beweging. Maar radio 
en televisie kunnen nooit langer dan een etmaal objektief 
blijven en buiten de weekeinden heeft ook de gesubsidieerde 
pers steeds de handen vrij. Omdat geen één onder de Neder
landstalige kranten achttienkarraats vlaamsvoelend is, zon
gen alle het klassieke deuntje van misprijzen of voorzichtig
heid ; waarom willen de Vlamingen-van-bepaalde-slag altijd 
weer het onderste uit de kan ? Waarom over amnestie spre
ken in een tijd van oliezorgen en ministeriële korruptie ? 
Waarom eraan herinneren dat de Vlamingen de meerderheid 
zijn in dit land — waarvan wij de naam maar noemen als het 
werkelijk niet anders kan ! — en volgens de wetten van de 
demokratische rechtsstaat iets méér in de pap zouden mogen 
brokken dan de minderheid ? Ja, waarom ? vragen wij en 
terwijl wij die vraag stellen beseffen wij dat de dagen van 
droom weer voorbij zijn, verdronken in een zee van politiek 
minimalisme. Maar een week later is er opnieuw een dag 
van droom : Schaarbeek, waar een burgemeester ronduit 
alles mag belachelijk maken wat Vlaamse maximalisten en 
minimalisten na een eeuw zwoegen hebben opgebouwd, 
wordt ineens de termietenheuvel waar de Tindemans-stam 
steeds voorzichtiger moet omheen lopen. In onze droom heb
ben wij die hindernis plots onmogelijk hoog zien oprijzen. 
Maar toen kwamen de heren uit het CVP-huis verklaren dat 
in Schaarbeek door Schaarbekenaars moet betoogd worden, 
zodat ineens een heel twijfelachtige inhoud gegeven wordt 
aan de leuze dat Vlaanderen Brussel niet mag loslaten. Dat 
wil zeggen dat wij de ene keer Brussel niet mógen loslaten 
en dat wij de volgende keer Brussel móeten loslaten Wij 
zouden na zo'n moedwil natuurlijk bitter en onverschillig 
worden als wij niet wisten waarom ons zo'n tweeslachtige 
houding wordt voorgeschreven : de Vlamingen moeten Brus
sel loslaten zogauw hun aktie evenwicht-storende beweging 
brengt in het Belgisch cirkus waarin nu eens een rood-
groene, vervolgens een rood-groen-blauwe en tenslotte een 
gevlekte blauw-groene ministersbende over een strak ge
spannen koord naar de totale machtsuitoefening trippelt. 
Nu is het wel waar dat de koorddanserij de moeilijkste job 
is in een onrustig cirkus. Maar wij hebben om dat cirkus 
niet gevraagd en dat wij er het publiek willen zijn is al een 
erg grote toegeving van onze kant I 

FRANS-JOS VERDOODT. 

N.B. Men verwarre hier liefst niet met het Koninklijk Cirkus, 
waar soms voortreffelijk wordt gedanst. 
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TIJD WINNEN 
(AVD) Ook de jongste (en zoveelste !) verkenningstrip van Kissinger 
iiehoort voortaan tot de diplomatieke geschiedenis. Of de Amerikaanse 
staatssekretaris in zijn bescheiden opzet (toenadering tussen Egypte 
en Israël) geslaagd is zal duidelijker moeten blijken als hij in maart e.k. 
naar het M-0 terugkeert. 
Al bij al kwam « het nieuwe geluid » alleen uit Sirië. Daar werd zon
dag jl. luidkeels verklaard dat Damaskus de konferentie van Geneve 
zal boykotten indien mocht blijken dat Egypte en Israël op een afzon
derlijke vrede aansturen. Volgens Damaskus zou een konferentie over 
het M-0 volkomen zinloos zijn zonder een eendrachtige opstelling van 
de Arabische wereld tegenover de gemeenschappelijke vijand — een 
standpunt dat al tijdens de konferentie van Rab»t ( nov. jl.) hoog op de 
agenda stond. Die Sirische ontboezemingen kotnen biezonder hard aan 
voor Kissinger ; zelfs als hij er in maart e.k. mocht in slagen zijn be
doelingen betreffende een Egyptisch-lsraëlisch akkoord door te druk
ken zou hij meteen de hele midden-oostelijke situatie opschuiven naar 
de toestand van vóór kilometerpaal 107, toen Sirië weigerde deel te 
nemen aan de eerste faze van de Geneefse konferentie. 
Kissinger zou zich gelukkig kunnen achten indien de standpunten van 
Jeruzalem en Kaïro lustig naar mekaar toegroeiden. Maar ook dit is erg 
problematisch. Voor de hele Arabische wereld groeit nl. de bedenking 
of Kissinger met zijn Egyptisch-lsraëlische toenadering niet doelt op 
een breuk in hun eenheidsfront... Anderzijds staan lang niet alle Israë
li's achter de bekende « suggestie » van hun premier Rabin om de kon-
trole over strategische passen in de Sinai te laten varen in ruil voor 
een Egyptische toezegging die de staat van oorlog voor vele jaren be
ëindigt. De Israëlische defensieminister Peres is vast van mening dat 
de hele aangelegenheid beter te Geneve kan uitgepraat worden. Dat de 
Russen daar ook aanwezig zijn hindert hem blijkbaar niet, evenmin de 
overweging dat de tegenstellingen en meningsverschillen bij het be
spreken van een globale oplossing te Geneve nog scherper zullen over
komen. Voor de meeste betrokkenen komt het er blijkbaar op aan tijd 
te winnen. Alleen de Sovjetunie dringt aan op een bespoedigen van de 
hele onderneming zoals Gromyko van de week duidelijk t.a.v. Kissinger 
heeft verklaard. 

Het enige pozitieve rezultaat van Kissinger's recente bemoeiingen is 
per slot dat hij nergens kategoriek werd afgewezen. Of dit volstaat om 
een nieuwe militaire konfrontatie in het M-O te voorkomen zal uit de 
komende ontwikkeling moeten blijken. Sadat heeft de Israëli's alvast 
drie maanden respijt gegeven ! 

CYPRUS 

IN HET SLOP 

(AVD) Eindelijk is de bom die al 
weken onheilspellend boven Cy
prus hing tot ontploffing geko
men : het noordelijke door Turk
se troepen gekontroleerde deel 
van het eiland (40 pet van zijn 
totale oppervlakte met slecht 20 
pet van de totale bevolking) 
werd vorige week tot een « we
reldlijke en gefedereerde staat » 
uitgeroepen onder leiding van 
Ra'jf Denktash, leider van de 
Turks-Cypriotische gemeenschap 
aldaar. Kausaal en kronologisch is 
de Turkse beslissing niet los te 
denken van de Amerikaanse 
maatregel waarbij militaire hulp 
aan Turkije voorlopig wordt afge
schaft. Wat de Amerikanen be
doeld hadden als een middel om 
Turkije murw te maken heeft bij
gevolg een averechts gevolg 
voortgebracht. Die vermetele Tur
ken verklaren onomwonden dat 
ze desnoods wel elders aan wa
pens zjl len geraken. Wat hun 

nieuwe autonome staat betreft 
zijn ze minder duidelijk... behou
dens een mededeling uit Ankara 
dat de getroffen regeling voorlo
pig is totdat met de Grieks-Cy-
prioten een akkoord is bereikt 
over een federale republiek Cy
prus. 

Zakelijk bekeken is eigenlijk niet 
zoveel gebeurd. De deling van 
Cyprus is immers al sinds juli 
'74 een militair feit. Wat de 
Turks-Cyprioten betreft is ze nu 
ook politieke werkelijkheid ge
worden. Het is alleen maar jam
mer (voor de verstandhouding in 
dit deel van de wereld) dat presi
dent Makarios zich bij zoveel Turk
se eigengereidheid niet lijdzaam 
neerlegt. In weerwil van zijn kris-
telijke bewogenheid dreigde mon
seigneur al dat hij desnoods te 
Moskou zou aankloppen om de 
territoriale integriteit van zijn 
eiland te vrijwaren. Het is een 
tikje paradoksaal maar tegen de 
Turkse maatregel is zelfs een 
soort Groot-Griekse solidariteit 
ontstaan met vertakkingen te 
Athene en in het Amerikaans 
Kongres. In naam van de on
schendbare rechten van het hel
lenisme werd aangedrongen op 
een speciale bijeenkomst van de 
Veiligheidsraad. 

Tot een Grieks-Turkse oorlog zal 
het wel niet komen, daar Turkije 
militair onvergelijkbaar sterker is 

Kissinger ging in het Midden Oosten niet alleen over troepenscheidin
gen praten maar ook over de Arabische olie. De olieprijs daalt trou
wens, omdat de vraag daalt (reeds met 10%). Het westen bezuinigt im
mers op olieverbruik en versnelt de bouw van kerncentrales. Om van 
de verhoogde kolenwinning maar te zwijgen 

dan Griekenland. Bovendien zou 
een Grie'<s-Turks konflikt erg na
delig inv/erken op de Navo waar
toe Turkije vanouds behoort. Niet 
alleen willen de Turken niet lan
ger horen van bilaterale bespre
kingen in Navoverband. Ze heb
ben ook al gedreigd met het op
doeken van Amerikaanse bases in 
Anatolië. En dit alles terwijl de 
Sovjetunie bereid is om zijn le
vensbelangrijke buurman (Turkije 
kontroleert de Russische toegang 
tot de Middellandse Zee I) met 
oorlogstuig te overstelpen. 

Zoals de zaken nu staan vraagt 
men zich af hoe onderhandelin
gen tussen de twee gemeen
schappen op.Cyprus nog mogelijk 
zijn. Washington zal weer eens 
een kompromis moeten uitbroe
den dat aanvaardbaar Is voor alle 
betrokkenen. Een taak die Kissin
ger The Great na zijn jongste en 
weinig overtuigende reis in het 
Midden-Oosten nog bezwaarlijk 
aankan en waarbij een weerbar
stig Amerikaans Kongres hem ze
ker niet onverdeeld zal helpen. 
Om dan nog te zwijgen van de 
pijnlijke omstandigheid dat zo
wat de hele wereld de wettelijk
heid van Makarios en van zijn 
regiem heeft erkend ! 

VREDE 

IN ULSTER ? 

(AVD) Voor de eerste keer sinds 
1969 bestaat in Noord-lerland 
kans op een duurzaam wapenbe
stand, ofschoon het niet de eer
ste keer is dat Ira en protestant
se extremisten een staakt-het-
vuren afkondigen. Nieuw is veel
eer dat het nu al twee weken 
oude bestand nergens van pre-
ciese voorwaarden of termijnen 
gewaagt. In wezen is er dan ook 
weinig veranderd. Het Ira blijft 
onveranderlijk een Groot-Iers 
ideaal nastreven, eist onvermin
derd de vrijlating van een 600-
tal In het interneringscentrum 
van Long Kesch opgesloten aan
hangers en blijft maar aandrin
gen op het vertrek van de Britse 
troepen uit Ulster. Toch lijkt de 
organisatie ditkeer toegankelijk 
voor een gesprek en wil ze haar 
eisen niet langer als een te ne

men of te laten ultimatum op
dringen. 
Bij zoveel gunstige voortekenen 
mag men echter niet uit het oog 
verliezen dat de gematigdheid van 
de ene partner al vaak de radi-
kalisering van de andere heeft 
aangescherpt. Het is dan ook 
niet onwaarschijnlijk dat de « be
reidwilligheid » van het Ira ook 
nu weer extreme reakties van
wege het protestantse bevol
kingsdeel gaat uitlokken. Daarom 
allicht probeert Brits minister 
voor Noordierse Aangelegenhe
den Melvyn Rees bij de open--
bare mening de Indruk te wek
ken dat er nooit echte onderhan
delingen met het Ira werden ge
voerd. Hooguit wil hij toegeven 
dat « technische » kontakten met 
het Sinn Fein zijn tot stand ge
komen. Voor wie weet dat het 
Sinn Fein een politieke groepe
ring is die in de twee lerlanden 
zowat als wettelijke dekmantel 
voor Ira-akties wordt gebruikt zal 
die Britse nuancering wel niet 
erg verwarrend werken. Zelfs de 
door hun haat verblinde prote
stantse ultra's laten zich door 
dergelijke verklaringen niet mis
leiden. Bij monde van hun leider 
Craig hebben ze al bevestigd dat 
een wapenbestand pas krediet
waardig is als het Ira al zijn wa
pens inlevert. Bovendien hebben 
het UDA (Ulster Defense Asso
ciation) en het UVF (Ulster Vo
luntary Force) — de twee belang
rijkste gewapende verzetsorgani
saties — al medegedeeld, dat ze 
In afwachting van die onwaar
schijnlijke gebeurlijkheid toch 
maar liefst hun eigen wapenarse
naal blijven beheren 1 

Er drukt dus een onbehaaglijke 
hipoteek op het bestand dat in 
beide lerlanden met zoveel on
geduld werd tegemoetgezien. En 
toch zien onverbeterlijke optimis
ten er het voorspel in tot een 
duurzame vrede. Die optimisten 
stellen nl. vast dat zich ook bin
nen het Ira enkele betekenisvolle 
gevoelsverschuivingen h e b b e n 
voorgedaan. Zo zou een fraktie 
van de revolutionaire beweging 
beseffen dat het vertrek van de 
Britse troepen uit Ulster, gezien 
de getalsmatige minderheidsposi
tie van de katolieke bevolking in 
Noord-lerland niet onverdeeld 
heilzaam zou overkomen. Ander
zijds herinneren de protestanten 
zich nog best hoe ongunstig de 
Britten reageerden op de prote
stantse staking van februari 1974 
waarbij het « pluralistisch » be
wind van Whitelaw (de inmiddels 
verslagen konservatieve tivaal 
van mevr. Thatcher !) genade
loos werd omvergekegeld. Ook 
de protestanten zullen uiteinde
lijk een domper moeten zetten op 
hun felste antl-katolieke verzuch
tingen. Ook zij kunnen niet straf
feloos blijven optornen tegen de 
beschikkingen... en de belangen 
van het nog altijd Verenigd Ko
ninkrijk — hoe men verder over 
de kolonialistische aanwezigheid ^ 
van Britse troepen in Noord-ler
land moge denken. 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 
Kissinger en zijn ambtgenoot Gromy
ko hebben zondag en maandag j l . van 
gedachten gewisseld over de toestand 
in het Midden-Oosten en over een 
hele waslijst van problemen van « we
derzijds belang » zoals het beperken 
van strategische wapens, de betrek
kingen tussen Moskou en Washington 
en de konferentie van Europese vei
ligheid en samenwerking. Het was 
een eerste kontakt sinds het eenzijdig 
opzeggen door de SU van de fameuse 
Trade Bill. Om het « verlies » dat aan 
dit mislukt handelsakkoord vastzit 
weer goed te maken, hebben Kissin
ger en Gromyko zich met verse moed 
over alle kontroversiële problemen 
heengebogen. 
Vooreerst werd gezocht naar midde
len om de Geneefse konferentie over 
het Midden-Oosten te relanceren. Als 

die er ooit komt (misschien om en 
bij juni e.k., nadat Israël in de Sinai-
woestijn » nieuwe » bestandslijnen 
heeft ingenomen !) moeten de twee 
paradepaarden van de internationale 
diplomatie een platform vinden van 
waaruit ze dan als eensgezinde doop-
peters kunnen fungeren. Hierbij heb
ben ze niet tot juni gewacht. Het 
ogenblik was immers gunstig voor een 
kameraadschappelijke tour d'horizon. 
Allebei hebben ze een verkennings
trip In het Midden-Oosten achter de 
rug en op zichzelf bestaat er geen on
verzoenbaarheid tussen de stapsge
wijze aanpak van Kissinger en de 
voorkeur van Gromyko voor een glo
bale aanpak van de midden-oostelijke 
knelpunten, vooropgezet evenwel dat 
de twee Groten zich niet door hun 
• wederzijds belang » of door het ra-

dikalistisch opbod van de direkt be
trokkenen laten « beïnvloeden ». 
Bovendien moest Moskou toch bewij
zen dat het ook nog in de race is naar 
ontspanning en vrede zoals die van 
een Geneefse konferentie over het 
Midden-Oosten worden verwacht. 
Het lag voor de hand dat Kissinger en 
Gromyko te Geneve nog andere noten 
zouden kraken. Het akkoord van Vladi
vostok over strategische wapens, 
werd nog altijd niet tastbaar uitge
werkt. Sinds januari j l . houden mili
taire deskundigen zich te Geneve met 
die moeilijke opdracht bezig. Als ze 
terzake vóór aanstaande zomer (d.w.z. 
tegen het door Gromyko geplande be
zoek aan Gerald Ford) willen klaar 
zijn, zullen ze ongewoon hard moeten 
opschieten. Dit geldt trouwens ook 
voor de vooral door de Russen geam
bieerde topkonferentie over Europese 
veiligheid en samenwerking. Het is 
waar dat de wordingsgeschiedenis 
van die konferentie al veel hoogten en 

laagten heeft gekend en dat ze van 
bij haar geboorte door de Groten werd 
gemanipuleerd en (of) aangevochten. 
Het is«bijgevolg niet uitgesloten dat 
te plots weer een nieuwe gunstige 
stimulans kan krijgen. Maar hierover 
is te Geneve evenmin iets konkreets 
uit de bus gekomen. Geheimzinnig
heid en stereotiepe woordenkraam 
over de hele li jn. Van een ontmoeting 
die alleen doelde op het uitwisselen 
van ervaringen kon uiteraard geen ont
hullende informatie worden verwacht. 
Het is immers zo dat de aldaar bespro
ken problemen onafscheidbaar met 
elkaar verbonden zijn en dienen bena
derd te worden vanuit een globaal 
perspektief. Aan die omstandigheid 
hebben K. en G. te Geneve niet veel 
kunnen veranderen. Ook zij blijven af
hankelijk van de imponderabilia die 
vanouds de overigens goed bedoelde 
diplomatieke bemoeiingen doorkrui
sen. 

Ad. Van Duyn. 
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VK KI«*ICIf 
SOMMIGE RIJKSWACHTERS HEBBEN 
OPVOEDING NODIG ... 
En zelfs meer dan dat, alsdus VU-ka-
merlid Emiel Van Steenkiste tijdens 
zijn tussenkomst m het debat over de 
rijkswachtbegrotmg 1975 Hij werd op 
zeker ogenblik bijna voortdurend on
derbroken door minister Vanden Boey-
nants (een man die blijkbaar niet meer 
kan lachen. ). 
De h. Van Steenkiste pleitte voor een 
langere dienstperiode, voor een sindi-
kaal statuut (na twee jaar palabers 
staan we nog nergens), voor een aan
passing van de anti-drug-wetgevmg 

(thans staat de rijkswacht vrijwel 
machteloos) enz. 
Het werd bepaald spannend toen het 
kamerlid sprak over de orderhandha-
ving. Als betoger te Schaarbeek op 9 
februari jl kan hij inderdaad met ken
nis van zaken spreken .Hij noemde het 
optreden van de rijkswacht te Schaar
beek op 9 februari effenaf bescha
mend, de bevelhebber van de bereden 
rijkswacht onderscheidde zich speci-
aar^oor zijn arrogantie : op zijn be
vel werden in kozakkenstijl dne char

ges uitgevoerd op aftrekkende beto
gers, die zelfs met de blanke sabel 
werden te lijf gegaan Hier ontspon 
zich een dialoog met de minister, die 
echter zonder kennis der feiten een 
zeer zwak betoog hield Emiel Van 
Steenkiste besloot . « De gewelde
naars van de rijkswacht moeten door 
hun chefs in toom gehouden worden, 
zodat hun kollega's als mens kunnen 
optreden Een degelijke rijkswachtop
leiding moet aangepast zijn aan die 
opvoedende taak ». 

w0mm wmmmm VJrwPv * 

SOCIALE VOORZORG NIET PLUIS 
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Bij de bespreking van de begroting 
1975 voor Sociale Voorzorg kwam VU-
senator Coppieters als eerste VU-spre-
ker aan het woord Spreker was huive
rig bij de gedachte dat bepaalde art-
sensindikaten er prat op gaan dat er 
in deze sektor aan sindikale agitatie 
gedaan wordt De sindikalisering van 
de geneesheren leidt er ook toe, dat 
het ganse pakket van de verdeling van 
de gezondheidszorg overgelaten wordt 
aan de geneesheren. Bovendien stellen 
we met verbazing vast dat meer dan 
de helft der artsen over het sociaal 
stelsel van de bevolking beslissen zon
der zelf voor de eigen praktijk het 
verbintenis-engagement te hebben aan
genomen 1 
Senator Coppieters stelde dan het 
schandaal aan de kaak, waarbij aan 
politieke gevangenen die nochtans in 
de kolenslag flink presteerden, welke 
prestatie niettemin met voor de pen
sioenberekening wordt in acht geno
men, o.m door de slordigheid en de 
schuldige nalatigheid van de Regie van 
Gevangenisarbeid, die tussen 1946 en 
1950 naliet RMZ-bijdragen voor de po
litieke gevangenen in kwestie uit te 
betalen Wat zal de minister doen met 
een Belgische rijksinstelling, die haar 
werkgeversplichten niet nakomt ? 
VU-senator Van In schetste het ont
staan, nu dertig jaar geleden, van het 
stelsel van sociale zekerheid, waarvan 
de separate groei van diverse takken 
niet bijdroeg tot 'n goede financiële ba
sis, zodat sommige takken volledig 
werden scheefgetrokken. Intussen 
gaan we meer en meer de weg op van 
de materiele naar de immateriële ze
kerheden De sociale zekerheid moet 
dan ook de hefboom worden voor de 
reeds zolang nagestreefde herverde
ling van de inkomens. 
Senator Van In wees ook op twee fun
damentele bezwaren in verband met 
de kontrole op de tegemoetkomingen 
aan gehandikapten : het ontbreken van 
een medische handleiding en het ont
breken van ambtshalve herzieningen. 
Beide veroorzaken onbillijkheid en dis-
kriminatie Ook deze VU-woordvoerder 
wees op het uiteengroeien van de so-
siale zekerheid. Daar het beleid van 
de minister niet op een nieuwe ge
richtheid wijst zou de VU de begroting 
niet goedkeuren. 
VU-senator Rik Vandekerckhove han
delde o m. over de oorzaken van de 
kostenstijging bij de ziekteverzekering, 
die met het huidig sisteem, ook in de 
toekomst zal plaats vinden. Als voor
naamste oorzaken somde spreker op : 
niet alleen de veroudering van de be
volking, maar ook de verhoging van de 
skolarisatiegraad, de sociale vooruit
gang, de toenemende stress en de toe
name van de preventieve geneeskun
de voor steeds grotere groepen. Een 
andere oorzaak ziet spreker in het toe
nemende aanbod van de zorgenver-
strekkers, zowel van de medici als 
de paramedici. In dit verband noemde 
de senator de invoering van een nu
merus clausus weinig zinvol, gezien 
dat pas op lange termijn effekt heeft. 

Een derde oorzaak van kostenstijging 
achtte hij de vrijheid van vestiging 
binnen de EEG. De struktuur van ons 
stelsel zal veel meer dan de erelonen 
de buitenlandse artsen aantrekken. 
Hoewel voorstander van de vrije art
senkeuze en van de vrijheid van tera-
pie IS de h. Vandekerckhove tegen de 
verabsolutering. Hij besloot als volgt • 
« Bij de Nederlandstalige medici neemt 
het besef toe, dat de volkomen indivi
dualistische en liberaliserende opvat
ting van vrije keuze en vrije terapie 
in de huidige maatschappelijke struk
tuur moeilijk kan worden volgehou
den ». 

GIFTIGE LUCHT IN TESSENDERLO 
VU-senator Vandekerckhove maakte 
zich tot tolk van de arbeiders van het 
Vinylbedrijf te Tessenderlo en van de 
plaatselijke bevolkifig, die met be
zorgdheid én de blijvende milieubevui-
ling én de uitbreidingsplannen van de 
betrokken firma gadeslaan Hij deed 
dat tijdens een interpellatie tot de mi
nisters van Volksgezondheid, van Te
werkstelling en van Waalse Aangele
genheden en tot de staatsekretaris * 
Leefmilieu. Hij gaf een overzicht van 
de feiten en kwam tot het besluit dat 
de pollutie vaak een zeer hoge graad 
bereikt Senator Vandekerckhove wees 
op het onlogisch gedrag van de over
heid : enerzijds maakt deze verdere 
staatshulp afhankelijk van een sane
ring van het bedrijf, anderzijds gaat 
men reeds over tot een belangrijke uit
breiding van de onderneming zonder 
dat de resultaten van de studie van 
SCK bekend zijn. De vestiging van een 

Rik Vd. Kerckhove 

dergelijke chemische fabriek in de na
bijheid van woonkernen was reeds niet 
toelaatbaar, de uitbreiding ervan zon
der dat aan de veiligheidseisen is vol
daan is dan ook absoluut niet te recht
vaardigen Spreker vroeg dan ook, wat 
men nu eigenlijk zinnens is. Om zijn be
toog kracht bij te zetten gaf de sena
tor, die ook arts is, een beschrijving 
van de gevaren van monovinylchloride, 
het eindprodukt van LVM De jongste 
laren is zelfs gebleken dat dit produkt 
kankerverwekkend is i 
Besluitend stelde hij tal van vragen 
(welke normen, zijn er reeds metin
gen verricht, werden de arbeiders van 
dergelijke bedrijven medisch onder
zocht, enz.). Staatsekretaris Poma kon 
op verscheidene vragen positief ant
woorden. Vast staat in elk geval dat 
de LVM haar bestaande installaties zal 
moeten gesaneerd hebben vooraleer 
tot uitbreiding te mogen overgaan. 

In PC lIcWIKil H n M i 
De voornaamste rede tijdens de ver
gadering van de jongste gewestraad 
werd gehouden door senator Rik van 
de Kerckhove. 
Hij stelde vooreerst duidelijk de on
doelmatigheid van de gewestraad in 
het licht, die slechts goede bedoelin
gen en intensieverklaringen kan for
muleren en verder machteloos is. 
In zover men hem voorstelt als een 
voorafbeelding van het federalisme is 
het een ramp, omdat het een federa
lisme met drie zou zijn dat berustend 
de Vlaamse Brusselaars prijs geeft. 
De beleidsnota van de minister, zo be
toogde hij, bevatte weinig nieuws, 
slechts opgewarmde kost, tenzij dat 
voor Vlaanderen werd gezegd dat het 
naar een zelfstandige struktuur zou 
groeien in overeenstemming met de 
ontwikkeling in de EEG. Maar vroeg 
de spreker, wat zal er dan met-Brussel 
gebeuren ? 

Hij hekelde scherp de steenkoolpoli-
tiek die de regering de jongste jaren 
gevoerd heeft. Eerst heeft de Volks
unie moeten vechten tegen overdrre-

ven en voorbarige mijnsluitingen. 
Thans werft de regering 3.000 nieuwe 
mijnwerkers aan I Had de Volksunie 
niet reeds in 1965 op de voorspelling 
van de steenkoolproducenten gewe
zen dat de ontwikkelingslanden niet 
lang goedkope grondstoffen zouden 
leveren ? 

Senator Rik van de Kerckhove bracht 
hierbij de poppen aan het dansen. De 
CVP wordt inderdaad niet graag herin
nerd aan haar vroegere dwaze politiek 
tegenover de Limburgse koolmijnen. 
Hij wees op het toespitsen van het 
werkloosheidsverschijnsel in Vlaande
ren, vroeg voor de gezinspolitiek voor
rang voor het eigentijds gezin, stond 
en nataliteitspolitiek en een bejaar-
denpolitiek vpor en betoogde met klem 
dat er voldoende eentalige Vlaamse 
ziekenhuizen in Vlaams-Brabant zou
den komen. 

Tenslotte vroeg hij dat de plannen voor 
samenvoegingen van gemeenten eerst 
voor advies naar de gewestraad zou
den worden gezonden. 

# Na de interpellatie Levaux en ks 
over Val Saint Lambert vroeg VU-ka-
merlid Olaerts of de regering over
woog, de huidige handelsvennootschap 
van Val St-Lambert een ander statuut 
te geven en of de firma met njkskre-
dieten of met kredieten van de Waal
se streekekonomie wordt gesteund 

9 BIJ ordemotie wezen VU-kamerleden 
E. Vansteenkiste en Mattheyssens tij
dens de vergadering van de vaste ka
merafdeling voor Binnenlandse Zaken 
op het plaatsgebrek : het aantal plaat
sen IS zo beperkt dat deze voorbehou
den aan het publiek moeten afgestaan 
worden aan het personeel en de pers 
In deze omstandigheden kan men niet 
meer spreken van een « openbare ver
gadering » Voorzitter Parisis zag daar 
geen bezwaren in, zijn plaatsvervan
gende voorzitter de h Verroken blijk
baar wel, die een onderzoek beloofde, 
teneinde de openbaarheid van de zit
tingen te herstellen. 

# De CVP betreurde bij monde van de 
h Van Ackere dat de Vü-kamerfraktie 
vorige week donderdag verkoos een 
niet-parlementaire stunt uit te halen 
in het aemeentehuis van Schaarbeek, 
« liever dan deel te nemen aan het be
langrijk debat iz verlaging van de pen
sioengerechtigde leeftijd van mijnwer
kers » Afgezien van het feit dat her
haaldelijk met kon gestemd worden in 
de Kamer als gevolg van de afwezig
heid van de meerderheid der CVP-ka-
merleden, is dit verwijt om twee re
denen ongegrond en vals Ten eerste : 
het is onjuist dat de VU-fraktie afwezig 
was, integendeel de ene helft stond 
op de bres in de Nols-gemeente (pa
pieren protesten a la CVP baten hier 
niet !) en de andere helft zetelde ge
woon verder, nam deel aan de stem
mingen (o.a. over het wetsontwerp iz 
pensioenen, houding die door VU-ka-
merlid Olaerts werd toegelicht en die 
eraan herinnerde, reeds geruime tijd 
geleden een wetsvoorstel in dezelfde 
zin te hebben ingediend — dat toen 
door de huidige indieners werd afqe-
wezen... — en die ten tweede in herin
nering bracht, dat de VU iz kolenmijn-
politiek vandaag schitterend in het ge
lijk wordt gesteld !). 

# Na de debatten van die bewogen 
donderdag 13 februari jl nam de zqz 
- afwezige » VU met alleen deel aan 
een tiental gewone en naamstemmm-
gen doch ondervroeg VU-kamerlid 
Kuijpers minister Califice (Tewerkstel
ling en Arbeid) over het ontslag van 
35 arbeiders bij Pan American Airways 
m de luchthaven van Zaventem De 
minister zei in zijn antwoord, weinig 
te kunnen doen voor deze ontslagen 
werknemers, daar hij ten opzichte van 
partikuliere firma's onbevoegd is Wat 
de eventuele herplaatsing in de Sabe
na betreft zou hij aandringen bij zijn 
kollega van Verkeerswezen 

# Via een mondelinge vraag wou VU-
senator Coppieters van minister De-
croo weten, of deze een einde kon 
maken aan de onzekerheid en onbe
vredigende status iz sanktionering van 
de studies en de toekomstmogelijkhe
den van de afgestudeerden van het 
Hoger Rijkstechnisch Instituut voor To
neel- en Kultuurspreiding. Hij gaf een 
praktisch voorbeeld : de gediplomeer
den kunnen niet deelnemen aan be
paalde examens voor niveau I doch 
worden anderdeels door de BRT aan
vaard voor ambten waarvoor normaal 
een licentiaatsdiploma vereist is. 

9 In een interpellatie, gericht tot mi
nister De Saegher (Volksgezondheid 
en Gezin) betreurde VU-senator Cop
pieters dat het parlement nooit gele
genheid heeft gehad, een debat over 
de Orde der Geneesheren te houden. 
Er heerst ontevredenheid over het ge
brek aan openheid, aan een korrekte 
rechtspleging en over de vraag naar 
de maatschappelijke relevantie van de 
Orde. De procedure van rechtspleging 
in de Orde is onduidelijk, soms zelfs 
diskriminatoir, slordig en vaak vol hi
aten'. De interpellant drong aan op ge
lijke waarborgen voor een objektieve 
tuchtrechtspraak als in het strafrecht.' 
Thans is er absoluut geen klaarheid, 
het blijft bij rekbare begrippen terwijl 
de strafmaat ongelijk is en vaak niet 
in verhouding tot de (onduidelijk om
schreven) strafbare feiten. De inter
pellant vecht het bestaan van de Orde 
niet aan, doch drong aan op een gron
dige hervorming, ordening, duidelijk
heid, en op een kode, die naam waar
dig. 
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PORTRET 
VAN DE 
WERKENOE 
VROUW 

Het jaar 1975, door de UNO uitgeroepen 
tot het internationale jaar van de vrouw, 
trekt de aandacht van het publiek via de 
persmedia. Wat dit jaar inhoudt, welke 
betekenis daaraan moet gehecht worden 
en hoe de verschillende organisaties, 
vrouwenbewegingen en andere, hierop 
reageren, blijft op dit ogenblik nog zeer 
vaag. 
De vrouw van 1975 zal in feite niet zoveel 
verschillen van de vrouw in 1971, toen in 
de verschillende EEG-landen een onder
zoek verricht werd naar de arbeidsom
standigheden van de werkende vrouw. 
Aan dit onderzoek werkten vrouwenbla
den uit de verschillende landen mee. 
Voor Belgiè was dit «Het Rijk der Vrouw» 
en «Femmes d'Aujourdhui», die ook het 
eerste publikatierecht over hun onder
zoek verkregen. Intussen verscheen ook 
het EEG-rapport, waaruit wij voor België 
enige gegevens lichten, teneinde een 
summier portret van de werkende vrouw 
in ons land te kunnen schetsen. 

IDENTITEIT 
VAN DE WERKENDE VROUW 

De EEG-enquete komt tot de bevinding 
dat 65,6 % van de werkende vrouwen 
gehuwd is, 24,8 % ongehuwd en onge
huwd en ongeveer 10 % weduwe of ge
scheiden. Tegenover de cijfers uit vroe
gere volkstellingen, blijkt dat de groep 
gehuwden steeds maar toeneemt, want 
in 1949 waren dit er 39,9 % en in 1961 
reeds 52,8 %. 

De leeftijd van de meeste gehuwden ligt 
tussen 21 en 35 jaar, daarentegen zijn de 
ongehuwden en alleenstaanden meestal 
tussen 35 en 55 jaar. 

De stijging van het aantal werkende vrou
wen en van het aantal gehuwde vrouwen 
blijkt een algemeen voorkomend ver
schijnsel te zijn volgens ook andere stu
dies omtrent de vrouwenarbeid. Sommige 
onderzoekers verwachten zelfs dat bin
nen afzienbare tijd 75 % van de vrouwen 
tussen 15 en 60 jaar zullen werken. Indien 
dit zou gebeuren, heeft dit tot gevolg dat 
2/3de van de nieuwe arbeidsplaatsen 
zullen ingenomen worden door vrouwen. 

Kinderen hebben blijkt opzichzelf geen 
bezwaar te zijn voor de beroepsarbeid. 
Meer dan 50 % van de gehuwde vrouwen 
die werken hebben 1 of hoogstens 2 kin
deren. Zeldzaam zijn echter deze die 3 
of meer kinderen hebben. 

OE BEROEPSKANSEN 
VAN DE VROUW 

De toekomst die de vrouw op beroeps-
vlak tegemoet gaat, is niet schitterend te 
noemen wanneer de vrouw promotie in 
haar werk nastreeft. De scholingsgraad 
van de meeste vrouwen is werkelijk laag 
te noemen. Uit de enquête blijkt dat maar 
2 % van de ondervraagde vrouwen een 

universitaire opleiding genoten. De mees
te en wel 67 % volgden alleen lager 
onderwijs, desgevallend de graad of la
ger beroepsonderwijs. Hun schoolse op
leiding eindigde dus op het ogenblik dat 
zij het einde van de verplichte school-
leeftijd bereikten. Indien men zou dur
ven veronderstellen dat de scholing van 
de vrouwelijke bedlenden op een hoger 
peil ligt, dan blijkt dit niet het geval te 
zijn voor de lagere uitvoerende bedien-
dentaken. Ook daar eindigden de studies 
meestal met het lager middelbaar onder
wijs. 

De opleiding in de onderneming blijkt 
voor de vrouwen weinig gebruikelijk te 
zijn. Immers 80 % van de vrouwen kre
gen in hun onderneming geen enkele bij
scholing. Van de overigen beperkte zich 
dat tot enkele dagen of hoogstens enkele 
weken. 

Wanneer men vaststelt dat voor (manne
lijk) kaderpersoneel door de onderneming 
heel wat tijd en geld besteed wordt aan 
bijscholing, kan men zich afvragen waar
om voor de vrouwen in 't algemeen daar
aan zo weinig aandacht besteed wordt. 
Uit de enquête kwamen volgende redenen 
tot uiting : 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

SOCIAAL TELEFOONTARIEF VOOR BEJAARDEN EN MINDER-VALIEDEN 
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Ten behoeve van bejaarden en minder-valleden 
wordt een goedkoper telefoon-tarief Ingevoerd. Er 
zouden hiervoor zowat 200.000 personen de gestel
de voorwaarden vervullen. 

Wat Is het sociaal telefoon-tarief ? 

Het bedoeld telefoon-tarief omvat drie aspekten : 
— de aansluitingskosten belopen slechts 1.500 fr. 

i.p.v. 4.000 fr. in het normaal tar ief ; 
— het tweemaandelijks abonnementsgeld bedraagt 

slechts 300 fr. i.p.v. 430 fr. in het normaal ta
rief ; 

— de betrokkenen krijgen gratis twintig tarief-een-
heden per twee maand. Een tarief-eenheid is 
gelijk aan een gesprek in dezelfde zone). 

Wie komt in aanmerking ? 

Voor dit tarief komen twee kategorieën in aanmer
king : 
a. personen die de leeftijd van volle 70 jaar bereikt 

hebben en alleen wonen, ofwel samenwonen met 
een enkele persoon van eveneens ten volle 70 
jaar; 

b. personen die ten volle 18 jaar oud zijn, daaren
boven een blijvende invaliditeit hebben van mins
tens 80% en ofwel alleen wonen, ofwel samen
wonen met bloed- of aanverwante van de eerste 
graad. 

Personen aie aan de leeftljdsvoorwaarden beant
woorden en voor minstens 80% invalied zijn hebben 
nochtans geen recht op het sociaal tarief wanneer 
ze in een hotel, een gasthuis of een andere vorm 
van gemeenschapsleven verblijven. 
Het sociaal tarief is daarenboven voorbehouden 
aan personen met een bescheiden inkomen. Het bru-
to-inkomen van de alleenwonende aanvrager met 
het jaarbedrag van 168.293 fr. niet te boven gaan. 
Per persoon die met de aanvrager samenwoont 
mag deze grens verhoogd worden met 32.639 fr. 

De aanvraag 

De gewestelijke RTT-ontvanger levert de formulie
ren af bestemd voor het indienen van de aanvraag. 
Het gemeentebestuur bevestigt op dit formulier dat 
de verstrekte inlichtingen juist zijn. 
Op verzoek van de RTT zullen volgende stukken 
moeten voorgelegd worden : 
— het lidboekje van de mutualiteit of van de Na

tionale Hulpkas ; 
— (eventueel) de gerechtelijke of administratieve 

beslissing waaruit de graad van blijvende inva
liditeit blijkt. 

NB : Het sociaal tarief wordt ook toegekend aan 
personen die reeds aangesloten zijn op het tele
foon-net. Ook zij moeten dus een aanvraag Indienen. 

Cw. 
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— de werkgevers onthouden zich van die 
moeite uit vrees dat de vrouwen al te 
vlug hun werk opgeven ; 

— de beroepsherscholing is te weinig 
aangepast aan vrouwen die na een tijd 
van onderbreking hun beroepsarbeid op
nieuw willen opnemen ; 

— de gehuwde vrouwen ondervinden 
moeilijkheden ingevolge hun dubbele taak, 
beroep en huishouding, om avond- of 
weekeindonderwijs te volgen. 

DE VROUW 
IN HAAR ARBEIDSMIDDEN 

De tewerkstelling van de vrouw vindt in 
bepaalde bedrijfssektoren en beroepen 
zekere hoogtepunten. Zo vindt men de 
vrouwen vooral terug in « getypeerde » 
vrouwenberoepen en ook voor zogezegde 
typische vrouwelijke eigenschappen die 
een bepaalde taak kenmerken, o.m. fijn 
precisiewerk. 

In de sekundaire sektor vindt men de 
vrouwen vooral in de metaalverwerkende 
nijverheid, de tekstiel- en kledingnijver-
heid. 

In de tertiaire sektor is het vooral de 
handel die de kroon spant. Maar ook in 
de dienstensektor, vooral de gezond
heidsdiensten, de openbare diensten en 
het onderwijs, is het aantal vrouwen zeer 
t)elangrijk. 
De duur van de tewerkstelling, die zoals 
beweerd wordt bij de vrouwen weinig 
stabiliteit vertoont, blijkt volgens deze 
enquête toch niet zo kort te zijn. Immers, 
27 % van de ondervraagde vrouwen telde 
in dezelfde onderneming een anciënniteit 
tussen 5 en 10 jaar en 12 % kon bogen 
op een anciënniteit tussen 10 en 15 jaar. 

De dagelijkse arbeidsduur komt voor de 
meeste vrouwen op een voltijdse tewerk
stelling, nl. 8 uren per dag of meer. Toch 
werkten 14 % van de ondervraagde vrou
wen minder dan 8 uren per dag, doch 2 % 
slechts 4 uren of minder. Hoeveel vrou
wen werkelijk part-time tewerkgesteld 
zijn is hieruit moeilijk af te leiden, ver
mits vele uurroosters reeds beperkt wor
den tot 7 uren per dag of 35 uren per 
week. 
De werkelijke arbeidstijd situeert zich 
voor de meeste vrouwen tussen 8Ü30 
's morgens en 18u 's avonds. Deze ko
men opmerkelijk overeen met de ope
nings- en sluitingsuren in de handel en de 
diensten. 

De bezoldiging van 4/5de van deze vrou
wen situeert zich in de laagste loongkate-
gorieén. Want 43 % verdient minder dan 
8.000 fr. en 36 % verdient tussen 8.000 
en 12.000 fr. netto per maand. 
De omstandigheden waardoor deze lonen 
zo laag blijven werden door de onder
vraagden zelf door 4 redenen verklaard. 
In afnemend belang komt dit neer op de 
kwalifikatie, de anciënniteit, de leeftijd 
en het geslacht. 

WAAROM 
WERKEN DEZE VROUWEN 

De vraag die in geen enkele enquête over 
vrouwenarbeid ontbreekt, werd ook thans 
gesteld. Vooral de noodzaak, het finan
ciële aspekt, blijkt doorslaggevend te 
zijn. Immers 66 % gaat om louter finan
ciële overwegingen werken. Daarentegen 
gaan 11 % werken om de levensstan
daard van het gezin te verbeteren, zonder 
noodzaak dus, en 14 % wensen omwille 
van zelfstandigheid of andere niet-ekono-
mische motieven te werken. Deze die 
gaan werken • om de luxe » blijken dus 
wel zeer klein in aantal te zijn. 
Alhoewel deze enquête weinig nieuwe 
ideeën over de vrouwenarbeid op de 
voorgrond brengt, zijn de resultaten eer
der een bevestiging van hetgeen vroeger 
reeds bekend was. 
De verdienste van het onderzoek moet 
daarom eerder gezocht worden in de 
aktualiteit van de gegevens, die voor de 
omlijsting van het jaar van de vrouw toch 
belangrijk zijn. Zo wordt de kans geboden 
om bekende, maar misschien gemakkelijk 
vergeten situaties over de vrouwenar
beid opnieuw in het licht te stellen. 
Hopelijk biedt deze studie de gelegenheid 
om aan de verschillende verantwoorde
lijke instanties, overheid, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, een gevoelige 
verbetering van de beroepssituatie van de 
werkende vrouw na te streven. 
De zaak wordt immers niet opgelost wan
neer in het kader van het jaar van de 
vrouw, een burgemeester het hoogste lot 
van de nationale loterij door zijn vrouw 
laat trekken. De mentaliteitsverandering 
moet veel dieper en verder gaan. 

•J 
•é 
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ALS IEDEREEN BIJSPRINGT 
BEREIKEN WIJ ONS DIREKTE STREEFDOEL 

TEGEN HET EINDE VAN NAART 

NOG MINSTENS 1500 
Er zijn tijdens de voorbije week 
(5 dagen) ruim driehonderd abon
nees bijgekomen. Een heel be-
hoorhjk resultaat, als je 't me 
vraagt Dit wijst erop dat onze 
oproep tot het hele VU-kader om 
eens een extra-inspanning te doen 
voor •• Wij » echt met in dove-
mansuren is gevallen. Toch is dit 
mooie resultaat voornamelijk te 
danken aan de stevige inzet van 
slechts enkele tientallen kaderle
den. Indien de vele honderden 
bestuursleden op elk vlak in de 
komende weken ook eens één 
enkele (liefst meerdere natuur
lijk) abonnee bijwierven 
Om ons direkte streefdoel — het 

delgen van de put van 1974 — te 
bereiken zouden wij er moeten in 
slagen vóór het einde van de 
maand maart nog eens 1500 nieu
we abonnees bij te winnen Als 
wij het tempo van de voorbije 
week kunnen aanhouden bereiken 
wij dit doel zeker en vast. 
Ondertussen loopt de ere-prtjs-
kamp om de « Top-20 » naar zijn 
einde Wij mogen van onze top-
wervers, die in de voorbije we
ken zich totaal (en nog meer) heb
ben ingezet, niet het onmogelijke 
vragen. Op vrijdag 28 februari a.s. 
maken wi j de definitieve «Top-20» 
op. Tellen daarvoor mee : alle 
nieuwe abonnementen die dan ge

meld (én betaald) zijn op ons 
centraal sekretariaat te Brussel 
(Voldersstraat 71). In « Wij » van 
zaterdag 8 maart wordt de uitslag 
gepubliceerd. 
Het afsluiten van de « Top-20 »-
race betekent echter niet het ein
de van de werfkampanje 1975 
Eigenlijk blijft het werven van 
nieuwe abonnees dit jaar een on-
verbiddellijke taak voor elke dag, 
elke week, elke maand Al wie 
begaan is met de toekomst van 
de partij moet er het zijne toe 
bijdragen ons weekblad door de 
(financieel) moeilijke positie waar
in het nu verkeert heen te hel
pen I , 

Nieuwe abonnees werven voor <c Wij » is meer dan broodnodig, het is een levensnoodzaak ! In het Leuven
se, in de goede gemeente Bierb ,ck, nl., heeft men om te beginnen het probleem bij de sportliefhebbers 
alvast zo aangepakt. Als Je het ons vraagt mag Hoger Op Bierbeek nu elke zondag winnen I 

1 . Karel Rigo, Cent 1 6 5 0 

2 . M i a Ceens, Kapelle op den Bos 1 5 7 4 

3 . Eugeen Franco, Oostende 1 3 8 4 

4 . Joris Depré, Tervuren 6 2 0 

5. Bert De Cremer, Denderhoutem 5 7 2 

6. Juul Moens , A n t w e r p e n 551 

7 . Roger Vandenbi icke , leper 531 

8. Koen Van M e e n e n , Heusden (O . -V I . ) 5 2 7 

9. Joke De Caster-Buyl , Ledeberg 491 

10. Frans V a n Dessel, N i j l en 4 6 8 

1 1 . Jozef Labaere, Kortr i jk 4 5 0 

Nicole Van der Donckt , Bertem 4 5 0 

13. Georgette Mar tens -De Kegel, Ninove 4 4 4 

14. Frans Van den Eynde, Leuven 4 2 3 

15. Lieve Jaspers, Hombeek 3 9 6 

16. Jan Caudron, Aalst 363 

17. Joos Somers, S t - K a t . - W a v e r 3 3 8 

18. Ferre De Beuckelaer, Kontich 3 1 2 

19. Jaak Gabriels, Bree 3 0 9 

2 0 . Herman De Kegel , Pollare 3 0 0 

21. Wim Jorissen, Mechelen 276 
22. Jan Roux, Genk 254 

Carlos Van Coillie, Sint-Kwintens-Lennik 254 
24. Miei Van Langendonck, St-Kat.-Waver 252 
25. Damien Van Haverbeke, Oostkamp 250 
26. Renaat Vanheusden, Hasselt 245 
27. Fons Van Holderbeke, Waarschoot 239 
28. Marcel Scheys, Lubbeek 233 
29. Jozef Vandenpias, Oudergem 193 
30. Maurits Coppieters, Nieuwkerken-Waas 192 

Jaak Cuppens, Neeroeteren 192 
32. Noël Lecompte, Wervik 188 
33. Jaak Pelgrims, Tielt 168 
34. Edgar Souwens, Lier 152 
35. Roger Van Ranst, St-Niklaas 132 

Hector Van Ryssel, Blankenbergen 132 
37 Marcel Sergooris, Sint-Ulriks-Kapelle 126 
38. Jan Ritzen, Sint-Amandsberg 120 
39. P.J. Hendrickx, Vlierzele 119 

Wilfried Lagae, Izegem 119 
41. Staf Luyten, Duffel 113 
42. Vik De Winne, Dilbeek 108 

Piet Severins, Zwijndrecht 108 
Fons Van Raemdonok, Kruibeke 107 

45. Theo Beenders, Zaventem 106 
46. Mieke Opdebeeok, * Koningshooikt > 102 
47. Jef Valkeniers, Schepdaal 101 
48. Robrecht Ryckbosch, Deinze 99 
49. Hermjn Burghgrave, Grambergen 96 

Paul Lelièvre, Wetteren 96 
André Vandenberghe, Oostakker 96 
Yvonne Van Put-Wuyfs, Heverlee 96 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
TERUG THUIS 

Na de kritische periode met ver
blijf in de kliniek, verheugd het 
VU-arr. Antwerpen zich op de 
• terug thuiskomst » van arr. be-
stuurs- en raadskollega Ludo Van 
Huffelen. Van harte wensen wij 
Ludo een spoedig en volledig her
stel toe gedurende de hem thans 
voorgeschreven rustperiode in 
een zich verheugend gezin. 
DOSFELINSTITUUT 

Op 8 maart te 15 u. heeft in de 
lokalen van UFSIA, Prinsstr. 13 te 
Antwerpen een paneelgesprek 
plaats onder het motto : « Ont
voogding door Taal ». Het Vlaams, 
nationaal standpunt zal vertolkt 
worden door Johan Beke, stafme
dewerker van het Oosfelinstituut. 
In dit paneel zetelen verder afge
vaardigden van verschillende so-
cio-kulturele verenigingen van al
lerlei strekkingen. Moderator is 
prof. G. De Schutter. Wij verwach
ten vele VU-mensen op deze ma
nifestatie, «daar enige medewer
king uit de zaal verwacht wordt. 
Deze namiddag is de start van de 
ABN-veertiendaagse georganiseerd 
door de Vereniging van Beschaaf
de Omgangstaal. 
ROUW 

Arr. bestuur en raad betuigen 
hun diep medevoelen aan hun ge
achte kollega en mevr. Paul Van 
der Gucht-Van de Vondel CWil-
rijk) bij het overlijden van hun 
geliefde moeder mevr. V. Ver-
bergt-Van de Vondel (10-2-75). 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat, 
Wetstr. 12, tel. 36.84.65 van 9 
tot 16 u. 30. Wil u een volksvert., 
san. of prov. raadslid aantreffen, 
loop dan liefst binnen op maan
dag van 16 tot 19 u. U moet er 
de blauwe plekken, die onze volks, 
vert. A. De Beul opliep in de 
schermutselingen op het gemeen
tehuis te Scharbeek, maar bijne
men. 
LEDENVERGADERING 

Voor leden van Klapdorp, Paar-
denmarkt en omgeving op vrijdag 
28 februari om 20 u. 30 in het lok. 
Bierstal, Klapdorp 6. Sen. H. De 
Bruyne spreekt u over de Belgi
sche geldbeugel en hoe, uw 
« frankske », centiemen werden. 
ABONNEMENTENSLAG 

We kennen nog enkele leden 
die moeilijk over de abonnements
prijs kunnen. Ons weekblad «Wij» 
heeft nood aan nog meer lezers. 
Kan u ons een geschenkabonne
ment aan de hand doen ? Stort 
ons 395 fr., dit is de prijs voor 
een abonnement vanaf maart tot 
en met eind december van dit 
jaar. Kredietbank, Carnotstr., nr 
404-3036801-74 van VU-Antw. 
Stad, met vermelding geschenk
abonnement. Wij zorgen voor ver
dere afwikkeling en maken uw 
naam over, als schenker, aan de 
betrokkene. 
LEDENSLAG 

Het lidmaatschap is uw identi
teitskaart voor gemeenschapsbe-
langen, niet zo maar een kaartje 
om persoonlijk voordeel te beha
len. Ons ledental groeit steeds 
aan. Dat is bemoedigend voor de 
partij. Nu en dan valt er bij de 
hernieuwing een weigering te no
teren, een zonderling die het al 
te persoonlijk zag zitten. Ons mot
to : éne wegvallen is twee bij-
maken - U mag er ons bij helpen. 
Is in uw familie, tante Mien al 
lid ? 
VUJO 

't Zijn geen vijgen na Pasen, 
want ze gaven ze af bij de eer-
steminister lang voor de klokken 
van Rome nog moeten gaan lui
den. Hugo Van Bueren, Anita Vi-
aene, Erik Van Durme, Ann Mon-
seur, Rudy Brugmans en nog zo 
vele anderen, hopen met hun 
charmes nog vele jongeren te 
verleiden tot vaste medewerkers. 
Voor informatie tel. op een 
menselijk uur 37.15.37 en zeg 
maar : • Hugo, of Anita ! Wan
neer kan het nou ? ». 

LEEUWEVLAGGEN 
Voor 320 fr., kan u de overbuur 

lekker pesten door uw vlag bij 
speciale gelegenheden uit het 
raam te hangen. We hebben op 
het sekretariaat ook nog kleef-
platen voor de wagen met de ken-
letters VL om op uw of een an
dere auto te plakken. VL wil niet 
zeggen, Venezuela of Vatican Li
bre, maar gewoon, Vlaanderen I 

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

BOOIM 
UITSLAG TOMBOLA 
4823 - 5211 - 1749 - 3088 . 0561 
4870 - 3626 - 0973 - 5747 - 0072 
0176 - 5210 - 1503 . 2120 - 2524 
6000 - 5132 - 0831 - 3419 - 5470 
2987 - 1699 - 3988 - 3883 - 2110 
3258 - 3181 - 3421 - 0005 . 0967 
2300 . 1655 - 0395 - 2365 - 0893 
1361 - 5190 - 3062 . 3901 - 5463 
0698 - 3320 - 1873 - 3803 - 0229 
1195 - 1039 - 5512 - 1870 . 3054 
0669 - 2144 - 1020 - 0906 - 2979 
4102 - 3379 - 3720 - 4323 - 1570 
5106 - 2776 - 1443 - 2075 - 3445 
2582 - 5997 - 0644 - 1292 . 4565 
3592 - 0221 - 0105 - 0422. 

Prijzen af te halen t.e.m. 15 
april in Ontmoetingscentrum Ne-
Ie, Antwerpsestr. 378, Boom, tel. 
88.05.03. 

BORSBEEK 
KINDER- EN VOLKELIEDFESTIVAL 

Door het gemeentelijk feest-
komitee, onder voorzitterschap 
van Staf Kiebooms, wordt op don
derdag 27 februari e.k. te 19 u. 
30 in zaal Rivièra, J. Reusenslei 
17, een •• Kinder- en Volksliedfes
tival » ingericht, waarop 9 plaat
selijke groepen zullen optreden. 
De inkom is gratis. Wij hopen dat 
de bevolking en vooral de VU-le-
den dit initiatief ten volle zullen 
steunen. 
KOLPORTAGE 

Op zaterdag 1 maart te 10 u. 
zal gekolporteerd worden met het 
weekblad « Wij » in de Sprink
haan- en Soetewijk. Een radiowa-
gen zal voor de nodige propagan
da zorgen. Kandidaat-kolporteer-
ders gelieve hun naam op te ge
ven aan J. Denil, J. Bosstr. 4, tel. 
21.01.91. Bijeenkomst bij H. Van 
Genegen, Herentalsebaan 53. 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

Graag zou de VU te Borsbeek 
voortdoen met akties zoals het 
verspreiden van « De Voorpost », 
allerlei pamfletten en affiches, het 
opkuisen van plantsoenen en par
kings, het beleggen van voorlich
tingsvergaderingen, enz. Maar het 
papier is duurder geworden en de 
posttarieven zijn gevoelig ver
hoogd. Daarom houdt het afde
lingsbestuur een financiële mo
bilisatie. Mocht u iets kunnen en 
willen bijdragen, gelieve dan te 
storten op rek. na. 403-5009931-51 
van VU-Borsbeek. Dank I 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Een nieuw jaar en weer nieuwe 
plannen. Overstelpt door de aan
vragen moeten we ons dienstbe
toon uitbreiden. We zullen dus in 
het vervolg ter uwer beschikking 
zijn tegelijkertijd in alle 5 wijken 
van de gemeente, dus op een 
vast adres voor altijd en vanaf 
nu. Volksvert. Goemans zal ons 
ook in het'vervolg weer bijstaan 
met raad en daad, maar alléén hij 
zal telkens in een andere wijk zit
ten. Dit wordt dan telkens be
kend gemaakt onder het afde-
lingsnieuws. Eens dat u deze re
geling gewoon bent, zult u zien 
hoe praktisch het is. 

Adressen : Voor het centrum : 
café Vogelzang, Miksebaan 25 
(Rik Decleir) ; wijk Kaart : café 
Boerke, Rustoordlei (Monika Ver-
ijke-Deschepper) ; Polygoon : ca
fé Hovenier, Bredabaan 810 (Stan 

Van Looveren) ; Bethanië : café 
Oud-België, Pauwelslei 184 (Roger 
Vanthillo) ; Mariaburg : café Cy
cle, Kapelsestwg 364 (Jaak De-
cru). Telkens de-eerste donderdag 
van de maand van 20 tot 21 u. 30 
en we hopen u daar te ontmoeten. 
GEMEENTERAADSVERIEZINGEN 

We denken nu al aan de vol
gende gemeenteraadsverkiezin
gen en stellen ons programma 
op. Hebt u belangstelling ? Neem 
dan kontakt op met onze bestuurs
leden en wellicht kunt u mee
werken in een van onze studie
groepen. Bv. financieel en ekono-
misch beleid, ruimtelijke orde
ning en openbare werken, maat
schappelijke en gezinswerken 
(ook KOO), onderwijs, jeugdwerk, 
kulturele aangelegenheden. 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen zijn steeds 
bereid om u te helpen : Alfons 
Bollen, schepen, Koekoekl. 7, tel. 
64.49.43 ; Maurits Van Tongerloo,' 
gemeenteraadslid, Leliënl. 62, tel. 
64.55.14 ; Lode Van Vlimmeren, 
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel. 
64.41.48 ; Veerie Thyssens, KOO-
lid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

HEMIKSEM 
VUJO 

In St-Niklaas gaat op 2 maart 
het 2de VUJO-kongres door. Geen 
enkel VUJO-lid mag hierop ontbre
ken. Ook geïnteresseerde VU-le-
den van harte welkom. Aangezien 
we met een bus rijden, tijdig in
schrijven gewenst bij Marcus Ru
dy, De Bosschaertlei 48, Hemik-
sem of bij Erik Suykens, Boomse-
stwg 46, Niel, of ook op het se
kretariaat, Schuttershofstr. 26, 
eveneens te Niel. 

HERENTHOUT 
IJZERBEDEVAARTAVOND 

Het IJzerbedevaartkomitpe, ge
west Kempen, richt op vrijdag 28 
februari te 20 u. in zaal Lux, Markt 
een Ijzerbedevaartavond in. Op 
het programma krijgen wij de ge-
kommentarieerde • fi lm van de 
IJzerbedevaart 1974. Aansluitend 
daarbij zal het kleurige filmver
slag van de bedevaart naar het 
graf van Cyriel Verschaeve in het 
verre Solbad-Hall, op het witte 
doek gebracht worden. Toegang 
kosteloos. Iedereen welkom. 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

In Vlaams-nationaal Centrum, 
Steynstr. 85 : alle woensdagen 
van 18 tot 18 u. 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle 
donderdagen van 18 j j . 30 tot 19 
u. 30 door gemeenteraadslid 
Clem De Ranter. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

In Vlaams-nationaal Centrum, 
Steynstr. 85, iedere maandag en 
dinsdag van 18 u. 30 tot 19 u. 30. 

LIER 
VLAAMSE KRING 

Zaterdag 1 maart om 20 u. in 
stadsschouwburg « Vredeberg », 
Lier, 3 boeiende eenakters : Hu
welijksaanzoek van Anton Tsje-
chow 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. 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

PROPAGANDA 
Personen die bereid zijn mee 

te helpen aan de propaganda op 
plaatselijk vlak, worden verzocht 

FEBRUARI 

22. 

22. 

22. 

22. 

22. 
23. 

24. 

28. 

28. 

29. 

Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu » in de Handels
beurs (Meir). Toegangskaarten aan 250 fr. op Vü-stads-
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen. 
Geel : Ledenfeest in « Het Voske » (Bel). Volledig eet-
maal : 130 fr. 
Niel : Gezellig samenzijn « 15 jaar VU-Niel ». Feestzaal 
Familia (Dorpstr.), 19 u. Receptie + feestmaal -f dans
avond. Inschrijven aan 200 fr. 
Kontich : VU-karnavalbal, Magdalenazaal te 20 u. 30. 
Orkest Pensylvania 6/5000. Inkom 70 fr. 
Ramsel : Afdelingsbal in zaal Moderna. 
Hoboken : Werftocht wijk Kleine Heide. Verzamelen te 
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85. 
Merksem : VVM + Dosfelinstituut in lok. Tijl (Breda
baan 298) te 20 u. Kursus (4) : gemeenteraadsverkie
zingen. 
Antwerpen : Ledenvergadering (wijk Paardenmarkt-Klap-
dorp). Lok. Bierstal (Klapdorp) te 20 u. 30. 
Turnhout : 2de kursus Dosfel instituut « Gemeenteraads
verkiezingen ». Inleider : Joos Somers. Warande, 20 u. 
Nijlen : Paasfeest kinderen VU. 

MAART 

7. 

8. 

8. 

9. 
10. 
13. 

15. 

15. 

16. 

21. 

HoVe : VU-jubileumbal in zaal Prinsenhof, Kapelstr. 10. 
Show-orkest Jos Van Beek, om 20 u. 30. 
's Gravenwezel : Vierde VU-bal in de Riddershoeve te 
Schoten om 20 u. 
Noorderwijk : Afdelingsbal in zaal Diamant, Voortkapel. 
Mol : Arr. bestuur bij sen. Van Eisen. 
Kapellen : Gespreksavond met sen. H. De Bruyne over 
« Aktuele problemen » in lok. De Stal, Dorpstr., om 20 u. 
orkest Karl Herberger. Ingericht door VOS in feestzaal 
Thier-Brau-Hof. Inkomkaarten aan 100 fr. te verkrijgen 
in lok. Alcazar. 
Vorst : 3e Dosfelkursus « Gemeenteraadsverkiezingen ». 
Inleider : Kris Van Esbroeck. Kasteel Meerlaar, 20 u. 
Bonheiden : Halfvastenbal in zaal Vtolkslust, met Connie 
Neefs en The Lords. 

Kontich : Kunstavond met medewerking van Kurt Fle
ming, Werner Brans, het Kontichs St-Jozefskoor en het 
orkest Karl Herberger. Ingericht door VOS. Lok. Alcazar. 
Inkom' : 100 fr. 
Vorst : Afdelingsbestuur. 
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
Westerio : Uitgebreide arr. raad over Vlaams-nationale 
mutualiteitswerking. Bovenzaal Torenhof. 
Kontich : Bal van het Vlaamse Kruis, Magdalenazaal, om 
20 u. Orkest : Pensylvania 6/5000. Inkom : 50 fr. 
IVIol-Millegem : Lentebal om 20 u. 30 in lok. Duivenbond, 
Lindeplein. DJ Chicago. Ten voordele van de muziek
maatschappij Kempenland. 
Hoboken : Werftocht wijk Stuivenberg. Verzamelen om 
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 58. 
Kontich : « Ontdek de Wereld • om 20 u. 15 in het St-
Jozefsinstituut. « Roemenië tussen Donau en Karpa
ten » door M. Bossuyt. Ingericht door Vlaamse Kring. 

HERDENKINCSBOEK « W I M MAES » 

Gebonden in luxe-uitvoering 190 biz. en verlucht met 22 
foto's. Te bestellen door overschrijving van 220 F op rekening 
412-9093591-16 van Walter Maes, Driekoningenstraat 12 
2600 Berchem - Tel. (031)39.25.82 
Een ideaal geschenk ! 
Een ontroerend getuigenis ! 

zich kenbaar te maken aan het 
sekr., tel. 46.02.79 of aan Omer 
Stevens, tel. 45.25.17. 
DIENSTBETOON 

Donderdag 27 februari, vanaf 
20 u. 30 in Vlaams Huis Tijl, Bre
dabaan 298. 

Buiten deze datum kan telefo
nisch afspraak gemaakt worden 
met onze mandatarissen op de 
volgende nummers : Toon De-
wachter, schepen, 45.65.59 of 
45.24.38 ; Leo Michielsen, KOO-
voorz., 45.55.90 ; Luk Droogmans, 
gemeenteraadslid, 45.51.81 ; Jan 
Poels, gemeenteraadslid, 45.51.71; 
Omer Stevens, KOO-lid, 45.25.17 ; 
de sekr. is te bereiken onder nr 
46.02.79. 

Schepen Toon Dewachter is 
eveneens te spreken op het ge
meentehuis, elke maandag tussen 
14 en 17 u. 

De voorzitter van de KOO is te 
bereiken op het bureel van de 
KOO, Van Aertselaerstr., elke 
dinsdag en vrijdag tussen 14 en 
17 u. 

MORTSEL 
WENSEN 

Naar aanleiding van de blijde 
gebeurtenis in het jonge gezin bij 
dhr en mevr. Koen Vandewalle 
(Berchem) waar 'n eerste spruit
je de kring kwam vergroten, 
wenst VU-Mortsel de gelukkige 
jonge ouders van harte proficiat 

en betrekken vanzelfsprekend bij 
deze wensen de fiere grootouders 
afdelingsbestuurs- en gemeente
raadslid en mevr. J. Vandewalle-
Denijs. 
RED DE NETEVALLEI-BETOGING 

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

NOORDERWIJK 
DIENSTBETOON 

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

e alt mae 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS . HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 i. GRATIS 
Bijkantoor : RUDY MARCUS 

Bosschaertlei 48 
2620 HEMIKSEM 
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MOL 
VUJO-NAKLANK 

Op 8 februari was het zover. 
De plaatselijke VUJO-kern ging 
van start. Een 25 belangstellen
den woorfden deze eerste verga
dering bij, 7 mensen gaven hun 
naam op als aktief lid. Het is een 
begin maar uiteraard nog veel te 
weinig. Wij danken Karel Van 
Reeth, die een uiteenzetting gaf 
over de statuten en de werking 
van VUJO-nationaal ; sen. C. Van 
Eisen die de rol op gemeentelijk 
vlak onderstreepte ; de kern He-
rentais die nuttige aanduidingen 
gaf over de werking en organisa
tie ; de afd. Mol vertegenwoor
digd door verschillende bestuurs
leden, die hun volledige mede
werking beloofde. Ook dank aan 
arr. voorz. Hugo Draulans en prov. 
VUJO-verantw. Hugo Van Bueren, 
voor de simpatieke aanwezigheid. 
PLANNEN 

Op 10 februari werd een twee
de vergadering georganiseerd. 
Een voorlopig programma werd 
opgesteld. Vrijdag 18 april : Stuif-
in voor alle jongeren van Mol, te 
20 u. in De Koestal, bij Gust" Pee-
ters, Sluisstr. 178, met DJ Walter 
en Winie. 2 maart : deelname aan 
VUJO-kongres te St-Niklaas. Zo 
vlug mogelijk inschrijven voor de 
autobus. Op nader te bespreken 
datum : bespreking van VUJO-

dossier- over legerhervorming, ge-
spreksavond over jeugdpolitiek 
in de gemeente. Nieuwe leden 
kunnen zich in verbinding stellen 
met : aul Van Grieken, Varenstr 
20, Mol, 014/31.36.70 ; Dinis Kog, 
Zandstr. 61, Mol, 014/31.20.72 ; 
Freddy Luyten, Keikenstr. 31, Mol, 
014/31 52.50 ; Viviane Van Dijck, 
Molsebaan 9, Dessel ; Remonda 
Otten, Molsebaan 50, Dessel. Van 
uit Balen worden nog jongeren 
verwacht. 

NtEL 
DIENSTBETOON 

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

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

RANST 
FUSIES VAN GEMEENTEN 

De VU-besturen van Ranst, 
Broechem en Emblem bespraken 
op 5-2 de fusievoorstellen van 
onze gemeente. Het VU-stand-
punt, in tekst gebracht door bur
gemeester De Guyper J., zal 

eerstdaags worden gepubliceerd 
in ons streekblad « De Roeland ». 
WENSEN 

Onze propaganda-verantwoorde-
lijke Gerda Leysen wensen we 
een spoedig herstel toe. Nu Ger
da in Broechem woont blijkt 
meer dan ooit hoe belangrijk het 
aandeel van haar is in de plaat
selijke werking. 

RIJKEVORSEL 
GEWESTPLAN 

Na de geslaagde informatiever
gadering te Meer werd door het 
Dosfelinstituut een gelijkaardige 
bijeenkomst belegd te Rijkevor-
sel, waar volksvert. Belmans uit
leg verstrekte over het gewest
plan i.v.m. de gemeenten Rijke-
vorsel, Morksplas en Wortel. Bij 
de tientallen aanwezigen waren 
ook de burgemeester, een sche
pen en een raadslid, die het 
blijkbaar beu waren te wachten 
tot hun eigen partij een dergelij
ke vergadering organiseerde. 

ST-JOB-IN-'T-GOOR 
DIENSTBETOON 

Alle inwoners van St-Job kun
nen steeds om raad bij onze man
datarissen : Frans Goris, Hoge-
baan 18 ; dr Hugo Hens, Brugstr. 
152, tel. 63.07.89 ; Miei Pierlé 
(KOO), Campinaweg 4, tel. 
63.14.94 

TURNHOUT (Arr.) 
ABONNEMENTENSLAG 

Op de vergadering van de arr. 
raad heeft hoofdredakteur Paul 
Martens uitvoerig bewezen hoe 
ons weekblad niet kan overleven 
zonder een uitgebreide werving 
van abonnementen. In januari 
heeft ons arr. bijna geen nieuwe 
abonnees geworven. Laten wij 
dan minstens in de komende we
ken er een sukses van maken. 

VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 
Op de arr. raad van 13 maart 

in het Torenhof te Westerlo wor
den alle kaderleden uitgenodigd 
De vergadering zal vooral gewijd 
zijn aan de uitbouw van het VI. 
nat. mutualiteitswezen in de Kem
pen. 

ARR. BAL 
Ook dit jaar is het arr. bal ge

pland op de vooravand van O-H-
Hemelvaart (7 mei). Dit bal is on
ze voornaamste bron van inkom
sten en moet dus op de inzet van 
alle kaderleden kunnen rekenen. 
Maak in uw afdeling daarom dade
lijk een lijst op van personen en 
firma's die bereid zijn een aan
kondiging in het reklameboekje te 
plaatsen of prijzen voor de tom
bola te schenken. Denk ook aan 
de voorverkoop van kaarten : 
voor elke afd. werd een minimum

norm afgesproken op de laatste 
vergadering van de arr. raad. 

TURNHOUT (Stad) 
LEDENSLAG 

Het afd. bestuur heeft zich 
voorgenomen niet te rusten voor
aleer honderd nieuwe leden zijn 
geworven. Wie kandidaat-leden 
kent, wordt daarom dringend ver
zocht kontakt op te nemen met 
voorz. Tuur Robberechts, Neerhof-
str. 14, tel. 41.48.93, of sekr. Pol 
Mertens, Waterheidestr. 18, tel. 
41.48.70, of een ander bestuurslid. 

WILRIJK 
VRAGEN OF PROBLEMEN ? 

Onlangs had een gesprek plaats 
tussen de h. B. Loeten, arr. voorz. 
van het Dosfelinstituut Wilrijk en 
de sekr. W. Decoene Op de 1ste 
suksesvolle avond werden o.a. be-
sprekeingen gevoerd om kulture-
ie avonden in de richten voor alle 
geïnteresseerden. Daar iedereen 
wel ergens met vragen of proble
men rondloopt en er graag meer 
wenst over te weten, worden van 
alle leden voorstellen voor moge
lijke onderwerpen verwacht op 
het volgend adres : W. Neels, 5, 
Kon. Leopoldstr., 2610 Wilrijk. Zo
als jullie entoesiaste VU-leden 
zijn, spreekt het vanzelf dat we 
bergen post mogen verwachten > 

i 

BRABANT 
BRABANT 
DOSFELAKTIVITEITEN 

7 maart : informatie over de ge
westplannen in zaal « Ons Huis » 
(gildenhuis), Kerkstr. 22, Dworp. 

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

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

Voor nadere inlichtingen kunt 
u terecht bij de verantwoordelijke 
voor Brabant Hollaender B., 
Brusselsestwg 51A, 1850 Grimber. 
gen, tel. 02/269 27.68. 

VERKOOPSPUNTEN 

ANZ-ZANGFEEST 
Aggl. Brussel : Wim Van der 

Eist, Beizegemstr. 20, 1120 Brus
sel ; fed. Asse : Maurits Van Lie
dekerke, Poortstr. 40, Liedeker
ke ; fed. Halle : Remain Bogaerts, 
Beukenl. 68, Dworp ; fed. Tervu-
ren : Marcel Dominet, Esdoornl. 
53, Overijse ; fed. Vilvoorde : 
Erik Clerckx, Heldenplein 22, Vil
voorde ; fed. Zaventem : Willy 
Buelens, Van Dijckl. 51, Zaven
tem ; gewest Noord : Guy De 
Smet, Oudstrijdersstr. 2, Merch-
tem ; gewest Zuid : Etienne Van 
Vaerenbergh, Nmoofsestwg 236, 
St-Kwintens-Lennik. 

BERG-BUKEN-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
. BRABANTIA . 

Alle inl. bij de afgev. van uw 
streek : M.L. Thiebaut, Fazanten-
dal 20, Berg, tel. 016/65.54.74. 

VU-Vrouwen uit de witloof-
streek worden vriendelijk uitge
nodigd hun naam en adres op te 
geven aan volgend adres : mevr. 
Vanhecke-Thiebaut, Fazantendal, 
20, Berg. 

We bereiden onze VU-Vrouwen-
dag voor die zal doorgaan in het 
najaar. Indien u ons brochuurtje 
« Vrouwen in de VU » wenst te 
ontvangen, stuur dan één bank
briefje van 20 fr. onder omslag 
naar hierboven vermeld adres, 
dan ontvangt u dit per kerende 
post. Help ons aan adressen, ook 
van simpatisanten. 

DILBEEK 
LEDENVERGADERING 

Een 25 leden en bestuursleden 
in aanwezigheid van Rom De 
Craen, namen deel aan de eerste 

open ledenvergadering van onze 
afdeling. Door hun suggesties en 
voorstellen hebben de leden blijk 
gegeven van hun politiek inzicht. 
Zij hebben door deze kontaktver-
gadering aktief deel kunnen ne
men aan de afdelingswerking. On
ze volgende ledenvergadering 
gaat door op 25 maart. Het be
stuur hoopt op nog meer aanwe
zigen. Ons afdelingsbal gaat door 
op zaterdag 19 april in de zaal 
Mertens. 

DUISBURG 
GEWESTPLANNEN 

Met Marcel De Broyer, fed. 
schepen, als spreker heeft onze 
afdeling een zeer interessante ge-
spreksavond beleefd over de ge
westplannen. Een talrijke opkomst 
trouwens, in zaal De Smedt. Het 
is goed er even aa nte herinne
ren dat de gewestplannen ter in
zage liggen. Voor meer inl. : dhr 
Thenaerts, Achterstr. 4, Duisburg, 
tel. 02/767.55.89. 

GROOT-BIJGAARDEN 

DE VU-GROOT-BIJGAARDEN VERGEET DE JEUGD NIET ! 

Door haar voorzitter Renaat Schoonjans werd namens de VU-afdeling 
een volledige voetbaluitrusting voor miniemen geschonken aan de voor
zitter van de miniemenploeg van F.C. Groot-Bijgaarden. 

'm 
FEBRUARI 

22. 
22 
22 
22. 

22. 

22. 

22. 

22. 

24. 
25. 

27. 
28. 

28. 

Berg-Kampenhout-Nederokkerzeel-Buken : Afdelingsbal. 
Tremelo-Baal : Afdelingsbal in Parochiezaal. 
Veltem : Kursus « Gemeenteraadsverkiezingen ». 
Halle : Mossel- en frietkermis in parochiezaal St-Rochus, 
Melkerijstr. Begin 18 u. Ook op zondag 23 februari van
af 12 u. 
Tremelo-Baal : Afdelingsbal in de parochiezaal Pater Da
mman in Ninde-Tremelo. 
St-Kat.-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspiegel, 
Kerkstr. 24. Begin 18 u. Eveneens op 23 (begin 12 u.) en 
24 (begin 18 u.). 
Meise : 3de Afdelingsbal in de Sporthal om 21 u. met 
het orkest « Sound One ». 
Muizen : 4de VU-bal in de zaal Eldorado, Leuvensestwg 
312, met het orkest « The Gaby's ». Deuren : 20 u. Begin 
20 u. 30. 
Averbode : Werkvergadering. 
Holsbeek-Wilseie : Gespreksavond over de gewestplan
nen met W. Kuijpers. Met lichtbeelden. 
Leuven : Vergadering VVM in de Geus. 
Oud-Heverlee : Leden- en simpatisantenfeest in de Paro
chiezaal van Oud-Heverlee voor de afd. Oud-Heverlee, 
Vaalbeek, Korbeek-Dijle. 
Schaarbeek : Dia-voorstelling in lok. Het Castel, hoek 
Bertrandl. en Josaphatstr., om 20 u. Tma : « Ons Vlaams-
Brabant ». Volksvert. W. Kuijpers. 

MAART 

6. 

8. 

13. 
15. 

22. 

29. 

St-Genesius-Rode : 4e dansfeest in zaal De Kroon, Halle-
stwg 131, om 20 u. 30. Dico-bar Focus. 
Boutersem : Afdelingsbal. 
Teralfene : 3de groot bal met orkest The Gensters, om 
20 u. 30. Inkom : 50 fr. 
St-Kwintens-Lennik : Jaarlijks mosselfestijn in herberg 
« In de verzekering tegen de grote dorst » (kerk Eize-
ringen), begin 18 u. Ook op zondag 2 maart vanaf 12 u. 
en op zondag 3 maart vanaf 18 u. 
Tervuren : Afdelingsbal in zaal « De Engel », Kerkstr., 
te 20 u. 30, met The Lords. 
St-Genesius-Rode : Informatie-avond over het Gewest
plan in samenwerking met het Dosfelinstituut. Kultureel 
Centrum, Wauterbos, om 20 u. 
Hekelgem-Essene : Afdelingsbal in zaal Ankerhof, om 
20 u. 30. 
Boortmeerbeek : Afdelingsbal. 
Wommersem : Kant. Bal Tienen in zaal Carlo, met The 
Nightingales. 
Kessel-Lo : Gespreksavond gewestplannen. 
Schepdaal-St-Martens-Lennik-Wambeek : Haantjes- en 
biefstukkenfestijn in zaal Select, Ninoofsestwg, Schep-
daal. Begin 18 u. Ook op zondag 16 maart vanaf 12 u. 
Brussel-Halle-Vilvoorde : Jaarlijks arr. VU-bal in zaal 
Meli op de Heizel (Brussel). Eerste dans om 20 u. 30. 
Orkest : cc The Snakes ». 
Molenstede : VU-reuzedansfeest in zaal Berkenfiof met 
orkest Crescendo. 

HERENT 
In aanwezigheid van de sen. 

Van Haegendoren en Vandezande 
en volksvert. Willy Kuijpers werd 
tijdens een simpatiek vrienden-
feest in zaal Aroma (15 febr.) de 
première gehouden van de licht
beeldenreeks « Gewestplannen » 
die bijzonder in de smaak viel. 
Deze lichtbeeldenreeks is een re
alisatie van onze « Werkgroep Ge
westplannen » onder leiding van 
Willy Kuijpers. 

MEDEGEDEELD 

DAGEN VAN 

HET VLAAMSE LIED 

Zondagmiddagkoncert op 2 maart 
om 11 u. in de Gotische zaal van 
het Stadhuis te Leuven. M.m.v. 
het Leuvens, meisjeskoor en het 
biazerskwintet, solisten van het 
nationaal orkest van België. Alle 
vrienden van het Vlaamse lied 
zijn hartelijk uitgenodigd. 
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SOCIAAL i>IENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12, te l . 36 .84 .65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : < Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
te l . 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum c Nele », An t -
werpsestr. 3 7 8 , te l . 88 .05 .03 . 
Iste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. < Frankenheem >, Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : Café c Parking >, hoek Wem 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30 . 
Café c Riviera » - Jos Reusenslei, 17 . 
3dc maandag van 18u30 to t 19u30. 
BRECHT : ten huize van dhr A lo is Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81 .95 . 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 4 0 , te l . 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : « Vleminckhof », Mark tp le in 8 
( te l . 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens, 
K. Alber ts t r . 6 2 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86 , te l . 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 to t 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wi lgenstr . 4 , te l . : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u. 
BRASSCHAAT : 3de donderdag van 21 to t 
22u . 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel. Brasschaat). 
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bos-
mans. Korte Heuvelstr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 t o t 22 u. 
SCHOTEN : café « T i j l «, Verbertstraat. 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. Jo BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u to t 19u : Possonsdries 7. 

Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 t o t 20u : De 4 
wegen. Klein Vorst . 
VEERLE van 20u15 to t 20u45 : De W i j n 
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 2 1 u 4 5 tot 2 2 u 1 5 : Duiven-
lokaal, Grote steenweg 135 . 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 to t 2 0 u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 2 0 u 1 5 to t 2 0 u 4 5 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u to t 2 1 u 3 0 : Kempen-
land, Statieplein. 
HERENTHOUT van 21u45 t o t 22u15 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 2 0 u 1 5 : Parochiecen
t rum, Dorp. 
BEERSE van 21 u to t 21u30 : ' t W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD T U R N H O U T van 21u45 to t 2 2 u 1 5 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTËRLO van 19 i j30 t o t 20u : Volkslust , 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 2 0 u 1 5 to t 2 0 u 4 5 : « V r i j 
heid », Vr i jhe id 9 2 . 
MOL van 21 u to t 21u30 : De Valk , Hoek 
Corbiestraat Rondplein. 
MEERHOUT van 2 1 u 4 5 to t 22u15 : « We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u to t 2 1 u 3 0 : Bi j 
Van Hauwe, Kerkple in. 

Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkple in . 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hotel Sportwa-
lande. Mark t . 

HEIST O / D BERG I e maandag van de maand: 
van 19u30 to t 20u30 , Jos Hermans, Bierorf-
straat. 
BOOSCHOT 2e maandag van de maand : 
van 19u30 to t 20u30 , René Heremans, 
Goosteenweg. 
ITEGEM 2e maandag van de maand : van 
21 u to t 21u30 , Lokaal Mimosa, Bevelstwg. 

NIJLEN 3e zaterdag van de maand : van 
10u to t 11 u. Lokaal Ziekenfonds Tak Lier, 
Kerkple in . 
LIER I e en 4e zaterdag van de maand : 
Eeuwfeestlaan 163 . 
Steeds op afspraak : 0 3 1 / 8 0 . 1 1 . 5 2 . 

Senator W. JORISSEN 
Te Mechelen aan huis telefonisch af te spre
ken ( 0 1 5 ) 41 .35 .96 . 
Eerste maandag 
MARIEKERKE van 18 to t 19u : Gasthof De 
Hert . 
BORNEM van 19 to t 20u : Café De Eenhoorn, 
Statiestraat. 
WILLEBROEK van 20 to t 21 u : Dendermond-
se Steenweg 72 - Tak Wi l lebroek . 
TISSELT van 21 to t 22u : Café Leeuw van 
Vlaanderen, West i j k 3 7 . 
Tweede maandag 
BOOISCHOT van 18 to t 19u : V .d . Broeck, 
Westmeerbeeksteenweg 2 5 . 
HERSELT van 19 to t 20u : Bergom - Bi j de 
M ike . 
HEIST van 20 to t 20u45 : Bi j Amel ieke, 
Heist-Goor. 
HOMBEEK van 21 t o t 22u : VU-Lokaal , 
Bankstraat 145. 
Derde maandag 
VORSELAAR van 18 to t 18u30 : Café Bier
huis, Kerkstraat 4. 
HERENTALS van 18u30 t o t 19u15 : De 
Zalm, Mark t . 
NOORDERWIJK van 19u30 t o t 2 0 u 1 5 : 
De Ghell incklaan 14, Mertens Marcel . 
NIJLEN van 20u30 to t 21 u : Tak Lier, 
Kerkple in . 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vrijdag 
MOL-CENTRUM van 18u to t 19u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van l O u t o t 11u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Eerste vri jdag van de maand 
BALEN van 19u to t 19u30 : Bi j de Coif feur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 19u15 to t 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 1 5 1 . 
HESSIE van 19u45 to t 2 0 u 1 5 : Vissershuis, 
Hoogeind 16. 
MOL-ACHTERBOS van 20u15 to t 2 0 u 4 5 : 
We lkom, Achterbos 80 . 
MOL-SLUIS van 2 0 u 4 5 to t 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178 . 
Derde maandag van de maand 
M I N D E R H O U T van 20u to t 2 0 u 3 0 : Café 
Wi l laer ts , Dorp. 

MERKSPLAS van 2 0 u 4 5 to t 21 u i 5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 
Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 19u15 to t 19u45 : 
De Wi t t e , Ginderbui ten 2 1 3 . 
MOL-RAUW van 19u45 to t 20u15 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 
MOL-WEZEL van 2 0 u 1 5 t o t 2 0 u 4 5 : Paro
chiehuis, St. Jozefslaan. 
Tweede dinsdag van de maand 
MOL-MILLEGEM van 19u30 to t 20u : Mast, 
Mi lost raat 66 . 

Derde dinsdag van de maand 
MEERHOUT van 19u15 to t 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 
E I N D H O U T van 20u to t 20u30 : Binne-
mans. Dorp. 
VEERLE van 2 0 u 4 5 to t 21 u i 5 : De W i j n 
gaard, Dorp 74 . 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 19u15 t o t 19u45 : Bi j de Koe-
rel , Meistraat. 
TURNHOUT van 20u t o t 2 0 u 3 0 : Amic i t ia , 
Grote Mark t 2 4 . 
VOSSELAAR van 2 0 u 4 5 to t 21 u i 5 : De 
Ster, Reiëinde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 19u15 t o t 19u45 : De 
Druif , Mark t . 
OLEN van 20u to t 2 0 u 3 0 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 2 0 u 4 5 to t 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 to t 2 0 u 3 0 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . : 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t 11u : Lokaal M imo
sa, Bevelsesteenweg. 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Z ieken
fonds, tak Lier, Kerkp le in . 
Tweede vrijdag van de maand ; 
MECHELEN (centrum) van 18u15 t o t 19u15 : 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek , Dendermondse 
steenweg 7 2 . 
HINGENE van 20u15 l o t 20u45 : lokaal 
« In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
LIER van 10u30 to t 11u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 
NIJLEN van 11u15 t o t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkp le in . 
Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW W A V E R van 20u30 to t 21 u : 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord ) van 2 0 u l 5 to t 2 0 u 4 5 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u to t 21u30 : Oude Baan 66 . 

Volksvert. VIC ANCIAUX 

ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 to t 21 u, in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u , op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , bi j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE ; 3e maandag van de maand, van 19 
to t 20u , b i j Couvreur, Hartenstraat 43 . 
VILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 to t 21 u, in De Gouden Voorn . 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 to t 2 2 u . Van 
Frachenlaan 4 0 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 

WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 to t 20u30 , bi j Math i lda, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 to t 21 u, in Tei r l inckpl . (met fed. sche
pene F. Adang ) . 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het V I . Soc. Centrum, van 20 to t 
21 u. Prieelstraat 2 . 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 to t 
20u, met fed. raadslid De Schrijver. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
vierde dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 

EPPEGEM : I e maandag, van 20u30 to t 
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 163 . 
M U I Z E N : I e maandag, van 21 to t 22u , b i j 
Alex Benoit. 
VILVOORDE : I e maandag, van 19u30 t o t 
20u , bi j Erik Clerckx, Heldenplein 2 2 . 
KAPELLEN o / d BOS : elke dinsdag, van 
18u30 tot 20u , elke zaterdag van 11 to t 
12u, ten huize van P. Peeters, Mechelse-
steenweg 62 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 to t 
20u, in St. Jozef. 
MÉRCHTEM : 3e maandag, van 20 to t 21 u 
bi j Guy Smet. 
WOLVERTEM : 2e maandag, van 19u30 to t 
20u , in St. Mart inus. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 

tweede dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, I t terbeek, Wambeek en Sint-Martens-
Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Tel . : 
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 19u to t 20u . 
Elke donderdag van 11u to t 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café <t Commando », Plaats te To l 
lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare 
maanden van 19u30 to t 2 0 u . 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Heikru is , 
Leerbeek, Kester en Herne. Bi j Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 2 0 u 3 0 . 

LIEDEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene. 
In het « Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 t o t 20u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borcht lom-
beek. Café « Bi j Monsken », Kerkple in , 
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de 
maand van 20u to t 20u30 . 
SINT-KATHERINA-LOMBEEK : voor Ternat 
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met 
Senator Maes) . Café < Uilenspiegel », Kerk
straat te Sint-Katherina-Lombeek, 582 .13 .45 . 
Op donderdag 14-11-74 en donderdag 9-1-75, 
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maan
den van 19u to t 19u30. 
SINT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met 
Senator Maes ) . Café « Verzekering tegen de 
dorst », Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e 
dinsdag van de onpare maanden van 19u to t 
19u30. 
ASSE ; In het s Sociaal Centrum », Prieel
straat. Elke 3e dinsdag van de maand, om 
19u30, met federatieschepen Jules Van Doo-
ren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) . 
W E M M E L : In Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
eerste dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS 
Swertmolenstr. 23 , Herent. T. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 . 
Op afspraak. 

Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : b i j gemeenteraadslid A . Ma-
cken, Duivenstr. 1 9 1 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 . 
BEGIJNENDIJK : bi j gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : b i j A . De Samblanx, Franse 
Liniestr. 3, te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : bi j R. Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , te l . 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 . 
DIEST : bi j gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 3 5 . 

KORTENAKEN ; b i j K. Hermans, Dorp 26 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 . 
MOLENSTEDE : b i j schepen D. Van de 
Weyer, Langenberg 30 , te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 . 
SCHERPENHEUVEL : b i j schepen M . Gemoets 
Vesting Noord , 28 , te l . 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 . 
TESTELT : b i j A . Van Aalst , Tu inw i j k 1 1 , 
te l . 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 . 
Z I C H E M : bi j W . Joris, Mark t 38 , te lefoon : 
0 1 3 / 7 7 . 1 9 . 1 8 . 

Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : b i j gemeenteraadslid 
D. Geyskens, Heirbaan 1 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 . 
HOELEDEN : b i j gemeenteraadslid R. Le-
naerts, Halensestr. 37 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 . 
Kanton HAACHT 

BOORTMEERBEEK : b i j R. Verre th , Provin-
ciebaan 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
KEËRBERGEN : b i j J. Olbrechts, Korte We l -
vaartstr. 7. 
ROTSELAAR : b i j M . Mispelter, Stwg op 
Aarschot 14. 
T ILDONK : bi j A . Verschueren-Weckx, Kru in-
eikestraat, te l . 60 .06 .75 . 
TREMELO : b i j provincieraadslid E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 . 
WESPELAAR : b i j J. De Meersman, Neyset-
terstr. 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 . 
Kanton LANDEN 

LANDEN : Gi lber t Anteunis - Stri jderslaan 6. 
Tel . 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 . 

Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : bi j J. Vinex, Mechelse stwg 
67 , te l . 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 . 
HERENT : bi j R. De Deken, O.L.Vrouwple in 
9 1 , te l . 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : b i j gemeenteraadslid A . 
David - Beekstr. 4 8 . 
LINDEN : b i j J. Mortelmans-Remon, Jacht
huislaan 13, te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : b i j provincieraadslid R. 
Overloop, St.-Michielsstraat 12 , te lefoon : 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 
WILSELE : bi j H. Houdart , Aarschotse stwg 
240 , te l . 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : b i j A . Van Laer, Dieriksgroebc 
3, te l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W I J G M A A L : b i j J. Vanderelst, W i j ve ld 44 
en Joz. Loosen, Wi jve ld 17, te lefoon • 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 

Kanton T IENEN : 

BOUTERSEM : b i j Th . De Vos, Oude baan 
110, te l . 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : b i j L. Cresens, Tiensestr. 12 . 
K U M T I C H : b i j A . Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , te l . 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 . 
T IENEN : b i j J. Weyne, Leuyenselaan 43 , 
te l . 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 . 

Kanton ZOUTLEEUW 

HALLE-BOOIENHOVEN : b i j R. Geukens, 
l id COO, Vinnestr. 14, te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 . 
BUDINGEN : b i j P. Mat terne, Groenstr. 2 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 . 
LINTER : b i j R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : b i j W . Laroy, Stationsstr. 
38 , te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 . 

Zitdagen van : 

Senator M. VAN HAEGENDOREN 
Guido Gezellelaan 63 , Heverlee, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 4 5 , l iefst op afspraak en steeds 
iedere zondag in de late voormiddag. 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 , Leuven, te l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 
Leuvense Agglomerat ie : 

HEVERLEE : b i j gemeenteraadsleden F. Aer ts , 
Kapelberg 19, en H. Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-l id E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 1 3 . 
KESSEL-LO : b i j A . Degeest-Lambrechts, De 
Becker-Remyplein 1 5 / 2 , te l . 0 1 6 / 2 3 . 3 3 . 0 8 . 
LEUVEN : iedere dinsdag bi j senator R. Van-
dezande, Naamsestr. 167 , te l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 . 

Kanton LEUVEN-ZUID 

BERTEM : b i j F. Goedseels, Dorpstraat 2 A , 
te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 . 

BIERBEEK : b i j A . Laurent, Ruisbroekstraat 
5, te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 . 

DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal 
« De Smedt », Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : b i j O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 , te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 . 
NEERIJSE : b i j Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kamstraat 8. 

OUD-HEVERLEE : in café « De Luchtbode », 
Statiestraat 1 , iedere 4e maandag. 

TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré, 
café « In de Oude Smidse », Kerkstr. 5, 
elke I e donderdag. 

VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e 
donderdag. 

Senator Bob MAES 
OILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 to t 20u , b i j M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 2 0 u . 

ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 to t 2 1 u 3 0 , 
in De Zwaan. 
ST.-PI ETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
to t 12u , b i j fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 

BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 21u30 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Th iebaut ) . 

MELSBROEK : I e donderdag, van 19 to t 
20u , in Café Alcazar, Gi l l i jnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 to t 
20u , len huize van Bob Maes, Parklaan 14. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
derde dinsdag van 17u30 to t 18u30 . 
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LIMBURG 

Senator R. VANDEKERCKHOVE 

Eerste maandag van de maand 

ZELEM van 18u tot 19u : bij I. Decap, 
Stationstraat 79 . 
ST. TRUIDEN van 19u tot 20u : bij U. Dril-
jeux, Verbiest 25a. 
Elke vrijdag van de maand 
GENK van 18u tot 19u : Schaapsdries 2 9 , 
tel. o n / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 

Tweede maandag van de maand 

BREE van 18 tot 19u : bij J. Gabriels, Sie-
mensstraat 28 . 

NEERPELT van 19u tot 20u : bij G. Van 
Duffel, Kolisbos 1 . 

Derde maandag van de maand 

K I N R O O I van 18u tot 19u : bij T. Schoofs, 
Breeersteenweg 85 . 

Vierde maandag van de maand 
H O U T H A L E N van 18u tot 19u : bij T. Dirix, 
Zwaluwstraat 9 . 
TESSENDERLO van 19u tot 20u : bij R. De 
Coster, Industriepark. 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

ledere eerste zaterdag van de maand 

KAULILLE van 9u30 tot lOu : bij Gerard 
Vossen, Kleine Fonteinstraat 14. 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE van lOuSO tot 
11 u : bij Hubert Uipkens, gemeenteraadslid, 
Venderstraat 5, tel. 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 
PEER van l l u 3 0 tot 12u : bij Jan Plas, Col
legelaan 5, tel. 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE van 12u30 tot 13u : Café W i t Paard, 
Nieuwstad 28, tel. 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 . 
ledere tweede zaterdag van de maand 
OVERPELT van 9u30 tot lOu : bij Raf Geu-
sens. Dorpsstraat 45 , tel. 0 1 1 / 6 4 . 1 1 . 9 7 . 
LOMMEL van 10u30 tot H u : bij Mevr. De 
Roo-Neven, Beemdstraat 92 , t. 0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 . 

HELCHTEREN van l l u 3 0 tot 12u : Café 
Eden, Houthalensesteenweg 30 , telefoon : 
0 1 1 / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 
ledere derde zaterdag van de maand 
MAASMECHELEN van 9u tot 9u30 : Hotel 
Limburg, Rijksweg 194 - 196, telefoon ; 
0 1 1 / 7 5 . 4 0 . 8 6 . 
TONGEREN van lOu tot 10u30 : bij Pol 
Jorissen, Blaarmolenstraat 13, telefoon • 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 
BORGLOON van H u tot 11u30 : bij Sylvio 
Vl/ijnants, Graeth 1 , tel. 0 1 2 / 7 4 . 2 1 28 
HOESELT van 12u tot 12u30 : Café ABC 
Tongerse Baan 3, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere vierde zaterdag van de maand 
5 INT-MARTENS-VOEREN van 9u30 tot lOu : 
Kul. Centrum, Kwinten 36 , tel. 0 4 / 7 6 . 6 5 . 5 9 . 
MAASEIK v a n ' 1 1 u tot l l u 3 0 : Café Post
hoorn, Bosstraat 3, tel. 0 1 1 / 5 6 . 4 4 . 0 8 . 
DILSEN van 12u tot 12u30 : Café Metro-
pole, Rijksweg 406 , tel. 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 . 
ledere maandag 
A A N HUIS van 19u30 tot 21u : Ursulastraat 
1 , Eigenbilzen, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 

OOST-VLAANDEREN 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u : bij dhr. Kelder-
mans. Kasteelstraat 186 . 
LE8BEKE : op telefonische afspraak 
2 1 . 3 8 . 8 9 . 
W I E Z E - DENDERBELLE om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : Café Scaldis, 
Brusselsestraat. 

Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 
SCHOON AARDE om 15u : Café Mikene. 
OVERMERE om 16u : café Den Hoorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u : Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 
WAARSCHOOT van 14u tot 15u : bij F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 

Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 
SCHELLEBELLE - W ICHELEN : om 15u. 
SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12u : Post
koets, Markt. 

Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM van 10 tot H u : Zaal Rio, Kou-
terbaan. 
MEERBEKE van l l u tot 12u : Frans Tiele-
mans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE van 13u tot 14u : Jan 
Willems, Stwg op Ninove 54. 
ERTVELDE van 18u tot 19u : bij F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 
POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 3 3 . 
APPELTERRE van 15u tot 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 . 
OUTER van 16u tot 17u : Alfons De Clercq, 
Aardeweg 70 . 

Derde dinsdag van de maand 

KERKSKEN van 19u tot 20u : Ward De 
Kegel, Berg 140. 

Tweede zaterdag van de maand 

AALST van 10u30 tot l l u 3 0 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 

ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u tot lOu : Café De 
Prins, Dorp. 
ADEGEM van lOu tot l l u : Gemeentehuis. 
EEKLO van l l u tot 12u : Middenstandhuis, 
Markt. 
Tweede zaterdag van de maand 
WATERVLIET van 9u tot lOu : Zaal Scala, 
Dorp-
KAPRIJKE van lOu tot H u : bij D. Coppe-
jans. 
ERTVELDE van l l u tot 12u : Emile Hulle-
broeckstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9u tot lOu : bij D. Notte-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu tot l l u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van l l u tot 12u : café Diederiks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van l l u tot 12u : bij Mark 
Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18u tot 19u : bij Jules 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café Ritz, 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emile Hulle-
broekstraat 14. 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGGE van 20 tot 22u : Rode Kruis
straat 7, tel. 30 .72 .87 . 

Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 tot 21u30 : Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 
Tweede donderdag 
HEUSDEN van 20 tot 21 u : Dorpslaan 7. 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van l l u tot 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 
MELLE van 14u30 tot 15u30 : Allaert, G. 
Gezeliestraat 5. 
MERELBEKE van 15u30 tot 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 84. 
BOTTELARE van 16u30 tot 17u : bij de 
Geyter, Koningin Astridlaan 19. 
OOSTERZELE van 17u tot 17u30 : bij Pare-
wijck. Dorp 8 
D IKKELVENNE van 17u30 tot 18u30 : bij 
Van Gysegem, Kerkstraat 83 . 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 
Elke eerste zaterdag 

DEINZE om 10 uur : Café Rossbrau, Markt. 
GENT om 11 uur : Kon. Astridlaan 123. 
LOVENDEGEM om 14u45 : Café Volkshuis, 
Dorp 

Elke eerste zondag 
OOSTAKKER om l l u : afwisselend bij dr. 
De Pillecijn (Holstraat, Dorp) en café 
« Smisken » (Lourdes). 
Elke eerste maandag 
GENT om 20u : bij Karel Rigo, Peerstraat 
129, Gent. 
VURSTE om 21 u : bij Roger Van Gyseghem, 
Wannegatstraat 1 . 
Elke derde zaterdag 
AALTER om 11u : café « Casino », Markt. 
Elke derde zondag 
LANDEGEM om l l u : bi) Guide Schaeck, 
Vosselarestraat 16. 

WEST-VLAANDEREN 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
ARR. VEURNE - D I K S M U I D E - OOSTENDE: 
Vlaamse soldatendienst « Ik dien >, Van Ise-
ghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen m.b.t. 
problemen bij het leger, militie enz ) . 

Elke maandag op afspraak. 
( 0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 ) . 

WESTENDE om 9u : Casino, Essex Scottish-
laan. 
M IDDELKERKE om lOu : Were Di, de Smet 
de Nayerlaan. 
EERNEGEM om l l u : Riva Venus, Aartrijke-
straat. 
DE H A A N om 11u30 : De Torre Gasthof, 
Mevr. Irma Vanhaecke. 
VLISSEGEM om 12u : bij Irena Vanhaecke, 
Kerkstraat (dorp) . 

Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D I K S M U I D E om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan. 
HOUTHULST l l u : bij raadslid M. van ele
ven, Terreststraat 8. 
KORTEMARK 12 u : Lusthof . De Spelen », 
Staatsbaan. 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg, Moerestraat. 

ICHTEGEM om 13u30 : Engelstraat 10 , bij 
Mevr. L. Dekeyser. 

Derde zaterdag van de maand 

BREDENE om 12u30 : Driftweg 59 , bij Kam. 
Haeck. 
OOSTENDE (Vuurtoren) om 13u : Romy, 
Voorhavelaan 2 0 . 

Senator VAN IN 
BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
l l u tot 12u, in Breydelhof, J. Suveestraat. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tot 
19u aan huis, Predikherenlei 23 . 
TORHOUT ! 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 tot 12u, bij gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 3 9 . 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 tot 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 

POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen lOu en l l u . 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u tot 
19u of op afspraak, tel. 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaan 145. 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 

22 februari 
DEERLIJK van 16u tot 17u : Bloemenhof, 
Tulpenlaan. 
V ICHTE van 1 7 u l 5 tot 17u45 : bij N. Wael-
kens, Harelbekestraat 35 . 
HARELBEKE-STACEGEM van 18u tot 19u : 
« De Zwaan », Dorpplaats. 
24 februari 

KORTRIJK van 17u30 tot 19u : . 1302 », 
B. Reynaertstraat 9 . 
WEVELGEM van 20u tot 21 u : Vredestr. 10 . 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak : Anje
lierenlaan 25 , 8400 Oostende - Tel . : 
( 0 5 9 ) 80 .04 .28 . 

Eerste maandag van de mïand 
SPERMALIE 18u : < Sportvriend a, Diks-
muidestraat 15, Slijpe. 
LEFFINGE 18u45 : « Bierhuis >, Vaartdijk 
Zuid, 34 . 
ETTELGEM 19u30 • , De Bagge », Dorps
straat 3 0 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 : Helvetia, Kerkstr. 32 . 
WESTENDE om 10u30 : Casino, Essex Scot-
tishlaan. 
MIDDELKERKE om 11 u i 5 : Were Di, De 
Smet De Naeyerlaan. 
DE H A A N om 1 2 u l 5 : . De Torre . , Tram
halte. 

Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D IKSMUIDE om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 
MERKEM - W O U M E N om l l u : Nieuw Wou-
men, Dorp 77, Woumen. 
KORTEMARK om 12u : De Speie, Staatsbaan 
7 1 . 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg 
ICHTEGEM om 12u30 : De Engel. 
GISTEL om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Sta
tionstraat 2A. 

Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om gu : Wilty Devriendt, Re-
collettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M om lOu : 't Vlierhof, Dorp-
plaats. 
LO om l l u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
G IJVERINKHOVE om l l u 4 5 : Drie Ridders, 
Weegschede 1 , Leisele. 
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UNIVERSITAIRE 
INSTEi-LING 
ANTWERPEN 

VACANTE BETREKKINGEN 
Administratief en tecliniscli personeel 

Informaticus 
1.1. Wedde : 343.440 - 525.972 F plus indexverhoging (thans 140.02). 
1.2. Aanwervingsvoorwaarden : Houder zijn van één der hiernavermelde diploma's : 

1 2.1. burgerlijk ingenieur en, in afwijking van artikel 16 § 1, 6°, van hef 
koninklijk besluit van 2 oktober 1973, houdende statuut van het rijks
personeel, de personen die de titel van burgerlijk ingenieur mogen dra
gen, omdat zij met vrucht de studies hebben beëindigd van de oefen-
school van de artillerie en van de genie, bij de koninklijke militaire 
school (polytechnische afdeling); 

1.2.2. handelsingenieur, landbouwkundig ingenieur of ingenieur voor de schei
kunde en voor de landbouwindustrieèn; 

1.2.3. licentiaat in de wetenschappen, licentiaat in de economische weten
schappen of licentiaat in de handelswetenschappen. 

Technisch Ingenieur Electronica 
2.1. Wedde : 237.440 - 382.448 F plus indexverhoging (thans 140.02). 
2.2. Aanwervingsvoorwaarden: Diploma van Technisch Ingenieur Electronica, 

electriciteit, electriciteit/electronica of electromechanica. 

Tei(enaar-ii!ustrator (graan technicus) 
3.1. Wedde : 166.420 - 287.260 F plus indexverhoging (thans 140.02). 
3.2. Aanwervingsvoorwaarden : In het bezit zijn van een diploma, getuigschrift of 

brevet van volledig hoger secundair onderwijs. 

Bouwi(unilig telcenaar 
4.1. Wedde : 165.360 - 286.200 F plus indexverhoging (thans 140.02). 
4.2. Aanwervingsvoorwaarden : Diploma, getuigschrift of brevet van volledig hoger 

secundair onderwijs. 

OffSet-drukicer (graad eerste-geschoold arbeider) 
5.1. Wedde : 166.420 - 287.260 F plus indexverhoging (thans 140.02). 
5.2. Aanwervingsvoorwaarden : 

5.2.1. Diploma, getuigschrift of brevet van volledig hoger secundair technisch 
onderwijs - grafische afdeling. 

5.2.2. De kandidaten moeten bereid zijn : 
5.2.2.1. Hun wekelijkse arbeidsduur van 40 uur te verrichten volgens 

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

5.2.2.2. Zaterdagdienst te verzekeren volgens een beurtstelsel. 

Eiektrielcer (graad geschooid arbeider) 
6.1. Wedde : 144.160 - 214.756 F plus indexverhoging (thans 140.02). 

Van 21 jaar af wordt een minimum brutobezoldiging van 18.343,-F (met index
verhoging, haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen) uitbetaald. 

6.2. Aanwervingsvoorwaarden : 
6.2.1. Diploma, getuigschrift of brevet van volledig lager secundair technisch 

onderwijs, richting electriciteit, electronica, electromechanica. 
6.2.2. Ofwel 6 jaar nuttige ervaring als elektrieker. 

Arbeider centrale verwarming 
(graad geschoold arbeider) 
7.1. Wedde : 144.160 - 214.756 F plus indexverhoging (thans 140.02). 

Van 21 jaar af wordt een minimum brutobezoldiging van 18.343,- F (met index
verhoging, haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen) uitbetaald. 

7.2. Aanwervingsvoorwaarden : 
7.2.1. Diploma, getuigschrift of brevet van volledig lager secundair technisch 

onderwijs, richting centrale verwarming, mechanica, electromechanica, 
metaalbewerking, werktuigmachines. 

7.2.2. Ofwel 6 jaar nuttige ervaring als arbeider in de centrale verwarming 
(installatie en/of onderhoud). 

IVIecanieker - paswerker (graad geschooid arbeider) 
8.1. Wedde : 144.160 - 214.756 F plus indexverhoging (thans 140.02). 

Van 21 jaar af wordt een minimum brutobezoldiging van 18.343,- F (met index
verhoging, haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen) uitbetaald. 

8.2. Aanwervingsvoorwaarden : 
8.2.1. Diploma, getuigschrift of brevet van volledig lager secundair technisch 

onderwijs, richting mechanica, electromechanica, metaalbewerking, 
automechanica, werktuigmachines. 

8.2.2. Ofwel 6 jaar nuttige ervaring als paswerker en/of draaier. 

Onderhoudsarbeider (-ster) 
9.1. Wedde : 129.744 -165.360 F plus indexverhoging (thans 140.02). 

Vanaf 21 jaar wordt een minimum brutobezoldiging van 18.343,- F (met index
verhoging, haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen) uitbetaald. 

9.2. Aanwervingsvoorwaarden : 
9.2.1. Geen diploma vereist. 
9.2.2. De kandidaten moeten bereid zijn : 

• Hun wekelijkse arbeidsduur van 40 uur te volbrengen volgens een 
dagelijkse uurregeling welke, volgens een beurtstelsel, avondpresta
ties kan omvatten. 

• Zaterdag of zondagdienst te verzekeren volgens een beurtstelsel. 

Onderhoudsarbeider (-ster) (zwaar wern) 
10.1. Wedde: 129.744 - 165.360 F plus indexverhoging (thans 140.02). 

Vanaf 21 jaar wordt een minimum brutobezoldiging van 18.343,- F (met index
verhoging, haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen) uitbetaald. 

10.2. Aanwervingsvoorwaarden : 
10.2.1. Geen diploma vereist. 
10.2.2. De kandidaten moeten bereid zijn : 

• Hun wekelijkse arbeidsduur van 40 uur te volbrengen volgens een 
dagelijkse uurregeling welke, volgens een beurtstelsel, avondpres
taties kan omvatten. 

• Zaterdag of zondagdienst te verzekeren volgens een beurtstelsel. 

Dierenverzorger (graad onderhoudsarbeider [-sterD 
11.1. Wedde : 129.744 - 185.360 F plus indexverhoging (thans 140.02). 

Vanaf 21 jaar wordt een minimum brutobezoldiging van 18.343,- F (met index
verhoging, haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen) uitbetaald. 

11.2. Aanwervingsvoorwaarden : 
11.2.1. Geen diploma vereist. 
11.2.2. De kandidaten moeten bereid zijn : 

• Hun *ekelijkse arbeidsduur van 40 uur te volbrengen volgens een 
dagelijkse uurregeling welke, volgens een beurtstelsel, avondpres
taties kan omvatten. 

• Zaterdag of zondagdienst te verzekeren volgens een beurtstelsel. 

Voor al deze vacatures gelden volgende voorwaarden: 
1. Belg zijn. 
2. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten-
5. De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens voor de foelaiting tot de 

stage. 
Kandidaturen met volledig curriculum vitae dienen vóór 16 maart 1975 schriftelijk 
gericht te worden aan de Universitaire Instelling Antwerpen, direktie Personeel-
Administratie, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk met duidelijke vermelding voor 
welke vacature(s) men solliciteert. 

IHERBEEK 
FEEST 

In de schaduw van het Breu-
gelkerkje te Itterbeek (St-Anna-
Pede) werd het honderdste VU-lid 
van de afdeling gevierd In aan
wezigheid van WIm Jorlssen, 
volksvert. Valkeniers, arr. voorz. 
Rom De Craen en fed. gevolmach
tigde Maurits Van Liedekerke. Na 
de verwelkoming door de afd. 
voorz. Albrecht De Schrijver werd 
gestart met een door de bestuurs
leden zelf ineengestoken politiek 
kabaret. De lachsalvo's waren niet 
uit de lucht want onze {en ande
re) politlekers werden meesterlijk 
door de buis gehaald. Proficiat ! 
Vervolgens kwam sen. Jorlssen 
aan het woord. In zijn gekende 
stijl ontleedde hij de politieke 
toestand en wenste de vierende 
afdeling geluk met haar prestaties. 
Aan de afd. voorz. werd door WIm 
Jorlssen een afd. vaandel over
handigd. Als tweede spreker 

kwam Jef Valkeniers aan 't woord 
die het over de aktle in Schaar
beek had en een oproep deed tot 
verdere aktle. Het feest groeide 
uit tot een waar familiefeest. Aan 
de stichter van de afdeling en de 
oude getrouwen werd door de 
huidige voorzitter onder warme 
toejuichingen hulde gebracht. 

JEHE 
DIENSTBETOON 

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

LEUVEN (Arr.) 
VUJO 

Op 2 maart zal het VUJO-kon-
gres doorgaan te St-NIklaas. lede
re jongere kan mee en moet mee. 
Ga je mee, bel dan vlug naar Pol
ly Raskin, Stationsstr. 16, Aar
schot, te l . 02/51.35.64. 

WORDT VERWACHT 
In Veltem-Belsem volgt heden 

22 februari het 2de deel van de 
kursus « Gemeenteraadsverkie
zingen », ingericht door het Dos
felinstituut. De deelnemers aan 
het 1ste deel waren zeer entoesl-
ast. Het 2de deel wordt eveneens 
warm aanbevolen. 

MOLENSTEDE 
DEBAT 

Op 14 februari zijn gemeente-
radsleden en geïnteresseerden 
van alle slag bijeengekomen in 
Berkenhof te Molenstede om er 
in het kader van de « Fusies » 
een konfrontatle bij te wonen tus-
Daems (PVV), Tobback (BSP) en 
Godelieve De Vos (CVP). De 2 
laatsten daagden echter niet op 
en duidden geen plaatsvervanger 
aan. Jammer voor de CVP- en 
BSP-simpatisanten. Zij, en de an
dere toehoorders hebben noch
tans aan het debat « Willy Kuij-

pers-Jan Daems » een Interessan
te kluif gehad. De debatavond 
werd georganiseerd door het Dos-
fellnstituut. 

STERREBEEK-
WEZEMBEEK-OPPEM 
NIEUW BESTUUR 

Op vrijdag 24 januari had de 
tweede algemene ledenvergade
ring van de VU-afd. Sterrebeek-
Wezembeek-Oppem plaats in «Het 
Teken» te Wezembeek-Oppem. 
Er werd overgegaan tot het ver
kiezen van een nieuw afdelings
bestuur, enerzijds wegens het 
vertrek van de vroegere voorz. A. 
De Vadder, anderzijds omdat de 
statuten van de VU voorzien dat 
het afd. bestuur om de drie jaar 
toch vernieuwd moet worden. Na 
hulde gebracht te hebben aan A. 
De Vadder voor zijn gepresteerd 
werk, werd de schijnwerper ge

richt op de politieke toestand 
van het verleden, heden en toe
komst. De noodzaak aanvoelend 
om met een degelijke en sterke 
VU-afdeling naar voor te treden 
werd volgend bestuur verkozen : 
voorz. : Pieter Hanssens, J. De 
Achtbunderstr. 11, Sterrebeek ; 
Bruestr. 9, Sterrebeek ; sekr. en 
afgev. arr. raad : Julien De Greef, 
penningm. : Frans Bossin, Traml. 
219, Sterrebeek ; prop. : Anny 
Ronval (mevr. Hanssens), J. De 
Bruestr. 9, Sterrebeek ; org. Ster
rebeek : Leo De Kerpel, Leopold 
Nantierl. 89 ; org. voor Wezem
beek-Oppem : Jos Vleminckx, Hél-
denl. 54. ; maken uit funktle van 
hun mandaat deel uit van het be
stuur : Bob Ceuppens, schepen 
Wezembeek-Oppem en federatie-
raadslid ; Renaat Cumps, schepen 
Wezembeek-Oppem ; Leo De Ker
pel, gemeenteraadslid Sterrebeek 
en federatieraadslid (teven organi-
satieverantwoordelijke). 
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LIMBURG 
VUJO-LIMBURG 

Onder impuls van J. Sauwens 
is de werking van VUJO-Limburg 
opnieuw gestart. Reeds een drie
tal vergaderingen zijn achter de 
rug, waarin voornamelijk zijn be
sproken : voorbereiding van de 
kongresresolutles van 2 maart en 
strukturering en planning van on
ze werking. De opkomst op deze 
vergaderingen was bemoedigend 
en nodigen ons uit verder te gaan. 
Alle geïnteresseerde jongeren zijn 
van harte welkom op onze open 
vergaderingen. Neem hiervoor 
kontakt op met Johan Sauwens, 
Parkl. 3, Bilzen, tel. 011/41.16.26. 

DOSFELINSTITUUT LIMBURG 
VOORBEREIDING GEMEENTE. 
RAADSVERKIEZINGEN EN SA
MENVOEGING VAN GEMEENTEN 

De gemeenteraadsverkiezingen 
1976 zijn niet meer zo ver af. De 
VU moet o.a. door het bezetten 
van stevige gemeentelijke posi
ties startblokken vinden voor een 
verbetering van haar posities op 
nationaal vlak. Daarom wordt ver
wacht dat ( de kant. voorz. in af
spraak met) de voorz. en sekr. van 
de afdelingen in het kant. een da
tum en een lokaal vastleggen voor 
een eerste kontaktavond, waarop 
alle bestuursleden, mandatarissen 
en betrouwbare geïnteresseerden 
worden uitgenodigd. 

Let op : voor het vastleggen 
van de datum gelieve men drin
gend kontakt op te nemen met 
Jaak Cuppens (011/86.64.02). De 
maand april wordt daartoe voor
behouden. 

De onkosten van de uitnodigin
gen (papier en postzegels en 
eventueel uué van het lokaal) val
len ten laste van het Dosfelinsti
tuut. De gedetailleerde rekening 
dient dan ingebracht. Tevens dient 
de uitnodiging minstens 14 da
gen vooraf in 10 ex. bij ons toe 
te komen, omwille van de nood
zakelijk te eerbiedigen regeling 
voor subsidiëring door het minis
terie van Nederlandse Kuituur. 

Wij durven er stellig op reke
nen dat op dit voorstel positief 
en korrekt wordt ingegaan. 

Jaak Cuppens, prov. direkteur 
Dl, arr. ondervoorz. 
Jaak Indekeu, arr. sekr. 

BERINGEN 
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. Als er 
liefhebbers zijn, kunnen ze zich 
in verbinding stellen met kanton
naal voorzitter Jaak Geussens, 
Thijsstraat 5, 3690 Bree ( te l . : 
461776) of met provincieraadslid 

Jaak Gabriels, Siemenstraat 28, 
3690 Bree (tel. 462290). 

HOESELT 
Het jaarlijks bal van de VU-afd. 

Hoeselt had plaats op 1 februari 
in dancing Limbo te St-Huirbechts-
Hern. Dit bal groeide uit tot een 
groot sukses, dank zij voorname
lijk het onverpoosde voorberei
dend werk van het afdelingsbe
stuur. Tussen de aanwezigen wer
den o.m. opgemerkt : sen. Vande-
kerckhove, volksvert. Raskin, de 
prov. raadsleden Duchateau en 
Mommen, alsook P. De Pauw 
(TAK). 

LUMMEN 
AFDELINGSNIEUWS 

Wij vergaderen op vrijdag 14 
februari in lok. Parkhotel in aan
wezigheid van arr. voorz. Renaat 
Vanheusden. Waar dank zij de 
medewerking van alle aanwezigen 
de ledenhernieuwing snel tot een 
goed einde zal gebracht zijn, gaat 
onze aandacht daarna naar de 
abonnementenwerving en huisbe
zoek, en dit dan met het oog op 
de komende gemeenteraadsver
kiezingen. Tot onze verdere plan
nen hoort dan een gezellig samen
zijn voor al onzejeden. 

MAASEIK (Kant.) 
In het kant. Maaseik ging op 

20 februari een vergadering door 

FEBRUARI 

24. Bilzen : Algemene ledenvergadering in lokalen Pabiio. 
25. Tessenderio : Zevende afdelingsbal in de kelder van het 

Gemeentehuis. 

MAART 

1. 

1. 
8. 

8. 
8. 

Afdelingsbal in zaal Thierbrau te Kessenich-

: Afdelingsbal in gemeentelijke feestzaal, 

Maaseik : 
Kinrooi. 
Eigenbilzen 
om 20 u. 
Heusden : Arr. raad. 
Diepenbeek : Afdelingsbal In zaal Carlton. 
Halen : Jaarlijks ledenfeest in zaal Marvana 
Halen : Afdelingsfeest in zaal Marvana. 
Diepenbeek : Volksuniebal in zaal Carlton. 

met als agenda o.m. verslagen 
vorige vergaderingen, verdere 
strukturering van de kant. raad en 
bestuur, bespreking ontwerp-mo-
tie, VU-situatie in het kant., aan
pak gemeenteraadsverkiezingen 
76. 

MAASEIK 
De afdeling vergaderde op dins-

dag 4 februari. Als voornaamste 
punt op de dagorde was de voor
bereiding van het bal van 1 maart 
in zaal Tijl te Kessenich. 

MAASMECHELEN (Kant.) 
BESTUURSVERGADERING 

Elke eerste donderdag van de 
maand, afwisselend in hotel Nova 

te Neerharen, Rijksweg 15 en ho
tel Limburg te Eisden-Maasmeche-
len, Rijksweg 194. 

ST-TRUIDEN 

GEZELLIG SAMENZIJN 
Vandaag zaterdag 22 februari 

om 20 u. 30 organiseert onze afd. 
een gezellig samenzijn voor al 
onze leden in zaal Silva bij Paul 
Frederickx in de Herestr. te Du-
ras. Om de spijsvertering te be
vorderen is er na het etentje 
(mosselen met frites of koude 
schotel met frites) een danspar
tijtje voorzien. Daar zijn vanzelf
sprekend ook de niet-hongerigen 
welkom ! 

OOST-VLAANDEREN 
GENT-EEKLO 

VUJO 

De VUJO's van het arr. gaan naar St-Niklaas. Je kan op de bus stap
pen (in volgende « Wij » meer inlichtingen), en het is een stuk gezel
liger. Inschrijvingen bij onze sekretaresse, Geertrui Lejeune, Westveld-
str. 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. 
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 

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

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

AALTER-BELLEM-LOTENHULLE-
POEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

DEINZE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : wekelijks op donder
dag, van 10 tot 12 u., Drisstr. 36, 
tel. 091/86.21.79. 

ERTVELDE 
GEWESTPLAN 
« GENTSE KANAALZONE » 

Het Dosfelinstituut organiseert 
2 informatieavonden over de 
plannen van « Ruimtelijke orde
ning en stedebouw » in de Gent
se kanaalzone. Voor deze belang
rijke bijeenkomsten zijn alle af
delingen uit het Meetjesland uit
genodigd. Op donderdagen 6 en 
13 maart, telkens om 20 u. in V!. 
Huis De Veldbloem, Hoge Averij. 
Gespreksleiding : Johan Beke, 
stafmedewerker Dosfelinstituut. 
Verlenen hun medewerking : sen. 
O. Van Ooteghem en dhr De Mol 
J., lic. soc. en pol. wetenschap

pen, urbanist. Inrichting en orga
nisatie : Henk Leyseele, prov. di
rekteur Dosfelinstituut Oost-
Vlaanderen. 
OUD PAPIER 

Iemand die oud papier of me
taal kwijt wil kan dit afgeven bij 
ons bestuurslid De Caestecker 
W., Eeklostr. Men kan ook telefo
neren (44.69.54), die zorgt voor 
de ophaling. De opbrengst van de 
verkoop wordt voor sociale doel
einden bestemd. 

GENT 
KOLPORTAGE 

Op 23 februari, koud of niet, en 
of 't nu zondagmorgen is of niet. 
Verzamelen aan Roeland om 10 u. 
KARNAVALBAL 

Het top-bal van het jaar, zater
dag 1 maart a.s., om 20 u .30 in 
« Roeland » te Gent. Dit jaar een 
ongelooflijke verrassing. 
WIJKKOMITEE GENT-MUIDE AAN 
HET WERK 

in naam van ons komitee ver 
trok een brief naar minister De 
Backer om een klasseringsbesluit 
te vragen voor de bedreigde tuin 
van het oud-Schoolmuseum. We 
wensen het behoud van deze 
unieke Plantentuin, omwille van 
de ekologische, sociale en op
voedkundige waarde ervan. We 
hebben onze aktie en onze wens 
in een pamflet kenbaar gemaakt 
en bussen dit bericht, samen met 
het ekstra-berichtenblad van VU-
Gent (berichtenblad dat doorheen 
de ganse stad op zestigduizend 
eksemplaren wordt gebust). In 
ons pamlfet, gericht aan de be
woners van het Berouw, Tolhuis-

laan en aanverwante straten, ma
ken wij de bevolking tevens at
tent op de vreselijke staat van 
verwaarlozing van onze buurt, en 
eisen wij de spoedige heropening 
van" het'Tolhuis-zwembad. 
DIENSTBETOON 

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

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

GENTBRUGGE 
KOO-BEJAARDENZORG 

De KOO van Gentbrugge werft 
4 bejaardenhelpsters aan met min 
21 jaar. Inl. dringend vragen aan 
KOO-lid Raoul Vercauteren, Brus-
selsestwg. 

VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 
Op initiatief van ons vrouwelijk 

gemeenteraadslid H. Jacobs-Bode-
rez, had een welgelukte koffieta
fel plaats voor de plaatselijke 
bond van Vlaamse gepensioneer
den in de knusse bar van het Lu
napark. Voortaan worden deze ge
zellige bijeenkomsten om de 
maand gehouden, elke 4de dins
dagnamiddag met een geurige kof
fietafel of wafelbak en een ver
rassingstombola. Bereidwillige 
autovoerders brengen de verst-
wonenden veilig thuis. Nadere in
lichtingen bij mver. Jacobs-Bode-
rez, Veldstr. 51, Gentbrugge, tel. 
091/23.91.32. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
VOS-NIEUWS 

Op zondag 23 februari te 15 u. 
in Pius X te Destelbergen (Een-
beekeinde) heeft een Cyriel Ver-
schaeveherdenking plaats. De or
ganisatie berust bij VOS-Destel-
bergen. Op het programma : h. 
mis, gastspreker, voordracht uit 
het werk van e.h. Verschaeve. 

;flL€nDifi 
FEBRUARI 

22. 

22. 

22. 

23. 
28. 

Kolportage. Samenkomst in « De Klokke Wetteren : 
om 14 u. 
Merelbeke : Groot Weergalmbal. Zaal Groenendal (Kwe-
nenbos). Inkom : 50 fr. 
St-Niklaas : « 7de Nacht van Europa » in hotel Serwir 
Ingericht door Kulturele dienst VU-St-Niklaas ten voor
dele van de Vlaamse sociale werken. 
Gent (Heirnis) : Kolportage « Wij ». 
Wetteren-Rozenstreek : VUJO : « Positieve en negatie
ve vrede ». 

MAART 

1. 

8. 

8. 

10. 
10. 
11. 
12. 

15. 

15. 
22. 

Gavere : Lustrumbal 5 jaar VU, in de Racing op de 
Markt. Marva en The Twilights, om 20 u. 30. Presenta
tor : Piet De Pauw. 
Erembodegem-Centrum : Afdelingsbal in zaal Animo 
Orkest : Spiders Factory. 21 u. 30. 
Vrasene : Bal van de Amedee Verbruggenkring om 20 u 
15 in Parochiekring. 
Oordegem : Afdelingsfeest Dender-West om 19 u 30 in 
zaal Fiesta. 
Melle : VU-bal in zaal Flormanic, Gemeenteplein, om 
21 u. Orkest Jean Monet. Inkom 50 fr., aan de kas 60 fr 
jeugd 40 fr. 
Gent-Zuid : VU-vergadering. 
Muide : VU-vergadering. 
Gent Centrum : VU-vergadering. 
Gent-Zufd : Vergadering in de Monopole. Voortaan elke 
tweede woensdag van de maand. 
Denderhoutem : 14e Nachtbal in zaal Casino, Dorp, 21 u 
orkest Paul Roelandt. 
Meetjesland : VU-bal in zaal Europ te Eeklo. 
Welle : VU-dansfeest in zaal « Eendracht », Dorp. Orkest 
« The Second Act » en zangeres Christli. Aanvang • 21 
u. 30. 

MERELBEKE 

BAL 
Vanavond (22 februari) gaat in 

de nieuwe zaal « Groenendal » 
(Kwenenbos) ons eerste « Weer
galmbal » door met het orkest 
« The Hammonds » en in aanwe
zigheid van prins karnaval 1975. 

De posttarieven zijn in de loop 
van het het voorbije jaar zo dra
matisch snel gestegen (met Tin-
demans werd het anders...) dat 
het ons financieel niet langer 
meer mogelijk was ons blad elke 
maand aan huis te bezorgen. Wij 
zijn echter vastbesloten deze 
moeilijkheid te overwinnen. In 
plaats van de postboden dragen 
onze bestuursleden ons blad nu 
zelf rond in alle bussen, en als 
ons « Weergalmbal » een sukses 
wordt kunnen wij wellicht weer 
elke maand gaan verschijnen. 

Daarom, vrienden, allen op post 
vanavond. Het moet een dende
rend sukses worden ! 

NEVELE 
NAKLANK 

Op vrijdag 7 februari vierde de 
nieuwe afd. Nevele haar eerste 
jaar werking. Naast een 80-tal le
ien waren ook sen. E. De Facq, 
burgemeester dr Wannijn en de 
schepenen J. Schelstraeten en M. 
Van Haever aanwezig. Voorz. en 
sekr. bespraken met enkele 
woordjes de werking van het 
voorbije jaar. Enkele dames bak
ten echte Vlaamse pannenkoeken, 
waarvoor onze oprechte dank. De 
avond werd gezellig verder gezet 
met kaarten en dobbelen, de win
naars van 't kaart- en dobbelspel 
mochten kiezen uit de te winnen 
prijzen : een jaarabonnement op 
« Wij », een fazant en een gans. 
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NIEUWKERKEN-WAAS 

KLEINKUNSTAVOND 

Deze avond wordt weer een 
top-gebeurtenis in onze gemeen
te. Dit jaar brengt de Amedee 
Verbruggenkring ons 't Klieksice 
en Johan Verminnen op zondag 
2 maart om 19 u. 30 in de Kato-
iieke Kring. 

DE 30 MIUARD ! 

de Amedee Verbruggenkring op 
vrijdag 28 februari om 20 u. in de 
zaal « 'De Klok » een informatie
avond in over deze problematiek. 
De inleidir»g wordt gegeven door 
Nelly Maes. 

PETEGEM-WORTEGEM 
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN 

Zitdag : café De Klok, Krauwel-

str. 3, elke 1ste dinsdag, van 19 
tot 20 u. 

OUDENAARDE 
GEMEENTERAAD 24-2-75 

VU-gemeenteraadslid Frans Van 
den Heede liet volgend punt op 
de agenda inschrijven : « Kon-
takt en Informatie » : objektief 
gemeentelijk informatieblad of 
propagandablad van het schepen-
kollege op kosten van de gemeen

schap ? ». Hij zal het schepenkol-
lege interpelleren over het ge
brek aan objektiviteit en aanto
nen hoe de VU de bevolking 
wenst te informeren en bij het 
beleid te betrekken. Ook de oppo
sitie moet informatierecht en 
-mogelijkheid krijgen ! Informa
tie en inspraak waren de 2 slo
gans van onze verkiezingskampag-
ne. Wij willen er Iets aan doen ! 
Alle geïnteresseerden zijn uitge

nodigd 
18 u.). 

(Stadhuis, schepenzaal. 

MEETJESLAND 
Alle afdelingen uit het Meet-

jesland worden uitgenodigd naar 
de informatieavonden over het 
gewestplan van de Gentse kanaal
zone (zie onder Ertvelde). Specia
le uitnodigingen zullen nog naar 
alle VU-besturen gestuurd wor
den. 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
STUDENTENJOB 

Studente vanaf 16 jaar ge
vraagd voor hulp in keuken en zaal 
voor de maanden juli of vanaf 15 
juli tot 16 augustus. Spijshuis 
Béarnaise, de Smet de Nayerl. 
86, Blankenberge, tel. 050/41.3054 

DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, De Smet de Nayerl., 
tel. 050/41.22.39 of tot H. Van 
Rijssel, KOO-lid, K. Boudewijnl. 
25, tel. 050/41.12.01. 

BREDENE 
GEBOORTE 

Bij onze schepen Reimond La-
gast en Marcella Tyvaert werd op 
3 februari Joke geboren. Onze 
hartelijkste gelukwensen. 

DIKSMUIDE 
GOEDE BETERSCHAP l_ 

Onze vriend Leo Devreese kreeg 
vorige week een inzinking. De 
dokter heeft hem rust voorge
schreven. Wij wensen Leo een 
spoedig herstel toe en vooral dat 
hij de voorgeschreven rust zal 
nemen. 

ETTELGEM 
GEBOORTE 

Bij onze penningm. Fernand De 
Blauwe en Jacqueline Vanhove 
bracht de ooievaar een zoon Gun-
ter op 5 februari. Hartelijk gefe
liciteerd. 

ICHTEGEM 
BESTUUR 

Ons bestuur besliste op 2 maart 
het jaarlijks gezinsfeest in te 
richten in de feestzaal De Engel. 
Doch daarbij verheugen wij er 
ons om dat in dit jaar van de 
vrouw, Roza Maekelbergh ons be
stuur is komen vergroten. Ander
zijds gaf Lieven Van Poucke om 
beroepsredenen ontslag als voor
zitter. Wij danken hem voor de 
hulp die hij betoond heeft om de 
moeilijke opvolging van Maurits 
de Keyser. 

KOEKELARE 
MISVERSTAND 

Aanvankelijk was voorzien dat 
sen. Persijn zou komen op 26 fe
bruari. Op zijn verzoek werd deze 
toespraak één dag later gesteld, 
nl. op 27 februari. In de kalender 
vorige week werd vermeld dat 
Persijn zowel op 26 als op 27 
maart zou komen spreken. Om 
elk misverstand te voorkomen : 
Willy Persijn komt slechts één
maal, en dit op donderdag 27 fe
bruari a.s. voor onze landbouwers. 

KORTRIJK 
FEEST 

Op 15 februari vierde de hele 
VU-famiiie van de afd. Kortrijk 
samen uitbundig Karnaval. De op
komst was geweldig en de ge
zelligheid en de echte karnavals-
sfeer liet niemand onverschillig. 
De eersten hebben dan ook 
slechts in de vroege uurtjes met 
spijt afscheid genomen. Karnaval 
heeft ons allen nog dichter bij 
elkaar gebracht. 

Volgende bijeenkomst op 18 
maart in lok. 1302 om 20 u. waar 
de h. A. Malfait, hoofdkontroleur 
bij de belastingen, ons zal uitleg
gen hoe we minder belastingen 
kunnen betalen. Iets wat wel 
iedereen zal interesseren. 

MIDDELKERKE 
SUKSESRIJK BAL 

Ons bal, opgeluisterd met een 
twaalfkoppig flink orkest, groei
de uit tot een groot sukses. Wij 
danken niet alleen de vele mede
werkers uit ons bestuur, doch ook 
de overtalrijke vrienden die kwa
men opdagen. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
SLAPELOZE NACHTEN 

Onze beide kamerleden. Miei 
Vansteenkiste en Jaak Vandemeu-
lebroucke hebben een paar sla
peloze nachten gekend I Het arr. 
is fier nl. dat beiden op de « bar-
rikaden » gestaan hebben op het 
stadhuis van Schaarbeek, al kost
te hun dit meer dan blauwe plek
ken, doch ook gekneusde ribben. 
En met zulke ribben is het moei
lijk slapen. 

DE WEST 
Wij vestigen er de aandacht op 

van alle gekozenen en kaderleden 
dat weeral snel de vervaldag van 
10 maart nader bijkomt. Immers 
tegen die datum moeten de nieu
we leden binnengebracht worden 
die tijdens het eerste kwartaal 
overkwamen. We moeten er ge
zamenlijk voor zorgen dat dit véJe 
leden zullen zijn. 

OOSTENDE 
NOEL LALEMAN IN DE BLOEMEN 

De figuur van Noël Laleman be
hoort tot het gelaat van de Oos-
tendse VU. Iedereen weet hoe 
hij aan de bfon stond en staat 
van onze propaganda en vooral 
hoe hij zinvolle, inslaande en per-
fekt voorgedragen teksten voor 
de mikrowagens fabrikeerde. Te 
laat wisten wij helaas dat Noël 
onlangs voor zijn 25-jarige akti-
viteit in de toneelwereld in de 
bloemen gezet werd. Hem werden 
prijzen uitgereikt vanwege W K , 
de stad Oostende en het Natio
naal Toneel Verbond. Gaarne sluit 
zich de hele Groot-Oostendse VU 
hierbij aan. 

DAGELIJKS BESTUUR 
Het nieuwe dagelijks bestuur 

werd op 15 februari samengesteld 
nl. uit de vijf voorzitters van de 
Oostendse afdelingen, uit een ge-
meenteraads-, een KOO- en een 
wijkraadslid. Voorz. van het DB 
werd Bert Ruysschaert, sekr.-pen-
ningm. Jef Tommelein. Na zeven 
jaar kan Jef Nagels wat verpozen. 
We danken hem nochtans voor 
de aan de Oostendse VU bewe
zen diensten. 

OOSTENDE-CENTRUM 
GEBOORTE 

Bij Herman Ponette en Alena 
Vervaecke werd op 1 februari een 
zesde telg geboren : Reinhart. 
Bij deze gelegenheid, waarvoor 
wi j hartelijk feliciteren, werd te
recht de Leeuwevlag gehesen I 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
KOLPORTAGE 

Vorige zondag gingen wi j , met 
hulp van de Vuurtoren, kolporte-
ren in het rode Zandvoorde. Het 
sukses was onverwacht goed, zo
dat we weldra een nieuwe po
ging gaan ondernemen in de rest 
van de wijk. 

VICHTE-TIEGEM 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Uitbetaling iedere 2de en 4de 
vrijdag van de maand : van 18 

tot 19 u. te Vichte bij Ernest Wael-
kens en van 19 u. 15 tot 20 u. 15 
te Tiegem bij Erik Waelkens. 

WERVIK 
KONTAKTVERGADERING 

De e.v. kontaktvergadering tus
sen de afd. Beselare, Wervik en 
Zonnebeke gaat door op woens
dag 26 februari e.k. Onze vrien
den uit Geluveld werden even
eens uitgenodigd. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
De ledenvergadering is volop 

aan de gang. Wij kunnen nu reeds 
zeggen dat we vaste voet ver
worven hebben te Beselare. Te 
Wervik evolueert de toestand 
werkelijk zeer gunstig. De in
spanningen moeten echter volge
houden worden. Wie lid wenst 
te worden, of kandidaat-leden 
kent, gelieve de afgevaardigde te 
verwittigen. De volgende zitdag 
te Wervik gaat door op vrijdag 
28 februari. 

WESTHOEK 
PROBLEEMGEBIED 

Aangaande deze tematiek ging 
er een vergadering door in het 
brandweerarsenaal op 19 februari. 
Wij hopen later hierop uitvoeriger 
terug te komen. 

ABONNEMENTEN , 
Er werden enkele nieuwe «Wij»-

abonnees doorgestuurd. Mogen 
wij elke lezer nogmaals verzoe
ken minstens één nieuwe abon
nee te werven ? Doen a.u.b. ! 

SOC. DIENSTBETOON 
Hervé Vandamme, St-Maartens-

plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 109 en Jef Claeys, Ten Brie-
lenlaan 108. 

KflienDCR 
FEBRUARI 

23. Poperinge : Landbouwvergadering. Spreker : sen. Per
sijn. 't Belfort, Markt, om 10 u. 30. 

23. Koekelare : Jaarmis voor Et. Lootens om 10 u. 
Koekelare : Koffiefeest in « Zuudhove • om 14 u. 30. 

27. Koekelare : Boerenmeeting. Spreker : sen. Persijn. Café 
De Kroon. ^ 

MAART 

1. 

2. 
2. 
8. 

12. 

16. 

18. 

22. 

Deerlijk-Desselgem-Beveren-Leie : Gezellig etentje om 
20 u. in zaal Onder de Toren, Kerkplein, Deerlijk. Prijs : 
180 fr. Inschr. bij mevr. Ottevaere, V. de Solarstr. 46, 
Deerlijk en Egied Van Dommele, P. Lebbel. 4, Beveren-
Leie. Eregast : volksvert. L. Van Steenkiste . 
Ichtegenm : Ledenfeest om 15 u. in den Engel. 
Diksmuide : Arr. raad. 

Vichte-Tiegem : Afdelingsbal in zaal Stijn Streuvels, In-
gooigem. Inkom : 50 fr. 
leper : Turnlessen Vlaamse Vrouwenvereniging leper 
(VVI), Instituut Immaculata, aanvang 20 u. (ook op 
woensdagen 19 en 26 februari). 

Koekelare : Kolportage om 9 u. Verzamelen aan Hertog 
van Arenberg. 
Kortrijk : Voordracht door de h. A .Malfait. « Aandacht
punten bij onze belastingsaangifte. Hoe, minder belastin
gen betalen ? ». Lok. 1302. Om 20 u. 
Zarren-Werken : Lentebal in zaal Riva. 

MEDEGEDEELD 

AVVS - ALGEMEEN VERBOND VAN VLAAMSE SINDIKATEN 

Centraal sekretariaat : St-Bernardsestwg 424 - 2020 Antwerpen. 
Gewestelijk sekretariaat West-Vlaanderen : Koning Leopold lll-laan 
35a, 8500 Kortrijk. 
Dienstbetoon - Zitdag : 
Ziekenfonds West-Flandria, Veldstr. 170, Kortrijk, elke dnisdagvoor-
middag. 
Ziekenfonds West-Flandria, Westlaan 145, Roeselare, elke woensdag
namiddag. 
Maandbijdragen : 
— Leden onder de wapens en studenten : 10 Fr. 
— Steunende leden, gepensioneerden, werklozen : 25 Fr 
— Minderjarige leden : gS Fr. 
— Leden in openbare diensten : 75 Pr. 
— Meerderjarige arbeiders(sters) en bedienden : 95 Fr. 

een 
vujo-dossier^^ 
over de 
LEGER-
HERVORMING 

->«?< 

Dit is de publicitaire titel van het eerste VUJO-dossier. De auteur ervan, VUJO-
stafmedewerker Karel Van Reeth, stelt de zaken van meet af aan zuiver. Op grond 
van recente literatuur en van inzichten waartoe hij kwam door gesprekken, wil 
hl] jongeren dokumentaire artikels bieden over vraagstukken van defensie en 
wapenhandel vanuit de Belgische situatie bekeken. 

In het eerste hoofdstuk behandelt de schrijver de vraag naar ontwapening tov het 
ontwapeningsfeit. Hij geeft uitleg over NAVO- en Warschau pakt en ontleedt de 
voorstellen van beide organisaties inzake de Europese veiligheid. Als achtergrond 
laat de schri/ver zeer realistisch de wederzijdse argwaan klinken, die eenzijdige 
ontwapening degradeert tot een schijnprogressieve illusie. Drie bladzijden met 
tabellen alsook een kaart van de militaire machtsverhoudingen in Europa onder
steunen het betoog. 

Als tweede element in het dossier ontmoeten wij in een jammer genoeg beknopt 
hoofdstuk de vraag naar de relatie tussen ekonomie en landsverdediging. Als 
voorbeeld wordt verwezen naar de Sovjet-Unie, de VSA en België. Veel aandacht 
wordt besteed aan de eigen wapenhandel. Ook in dit hoofdstukje zullen cijfer-
liefhebbers hun gading vinden. 

Vooraleer de alternatieve voorstellen te formuleren gaat de schrijver in een zeer 
leesbaar en relatief genomen vrij uitgebreid derde deel in op de plannen van 
VDB en wat er van kwam in de regeringsverklaring van Tindemans. Van Reeth 
gaat op zoek naar een lijn doorheen de verschillende plannen inzake legerhervor
ming in België en tracht te zien hoezeer en hoe men van overheidswege aan de 
verwezenlijking ervan aan toe is. (1) 

Dit hoofdstuk wordt gevolgd door de alternatieve voorstellen inzake de ontmante
ling van de militaire pakten, de rijkswacht, het beroepsleger. In vier bijlagen 
komen de dienstweigering, VUJO-initiatieven, VU-program en VU-wetsvoorstellen 
nog even aan bod. 
Naar stijl en inhoud een interessante, goed gevulde en aangenaam te lezen VUJO-
dossier. Terzelfdertijd een idealistisch getuigenis en een realistische schets. Wij 
zijn ervan overtuigd dat het de weg naar afdelingen en kernen vinden zal omwille 
van de kwaliteiten en de prijs. Mocht dit inderdaad de eerste, niet de enige VUJO-
brosjure over aktuele onderwerpen blijven. (2) 

M. Cels-Decorte 

KAREL VAN REETH. 
LEGERHERVORMING. 
Ultg. Volksunie-jonge
ren, Voldersstraat 71, 
1000 Brussel, 1975. 
56 biz. — 50 fr. 

(1) In « De Standaard » van 24 januari werd een « echo » aan dit dossier gewijd. 
De recensent merkte op dat de in het dossier vermelde automatische stijging 
van de defensiebegroting geen vernieuwing van Tindemans was. Zo wordt het 
trouwens ook niet in het dossier voorgesteld. Ook hierin vernieuwde de 
eerste-minister niet. 

(2) Naar wij vernamen staat een tweede dossier op het getouw, ditmaal over het 
VUJO-stokpaard : het integraal federalisme. 
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DO^K^n 

De poëzie van Remy C. van de 
Kerckhove kende een merkwaardi
ge ontwikkeling. Er is een scherpe 
tegenstelling tussen onderwerp en 
toon van de twee bundels « Nach
telijke razzia » en « De andere 
weg », die in 1938 en 1941 versche
nen, en « Gebed voor de kraaien » 
van 1948. De dichter komt zwaar 
getekend uit de oorlog. In 1944 
neemt hij met het 9e Amerikaanse 
leger deel aan de bevrijding van 
koncentratie- en gevangenkampen 
in Duitsland. Niirnberg, Hiroshima 
laten diepe sporen na. De hele 
oorlog met zijn nasleep van mense
lijke ellende en uitzichtloos leed is 
als een donkere vloed van nihilisme 
over de jongeren gekomen, die zo
als Remy C. van de Kerckhove op 
hun twintig, vijfentwintig jaar, met 
een diep geschokt gemoed en met 
een vertwijfeld idealisme, voor de 
taak stonden op de ruïnes een 
nieuwe stad van de mens te bou
wen. 

De uitgave van de « Verzamelde 
gedichten » van Remy C. van de 
Kerckhove is natuurlijk belangrijk 
voor de kennis van de Vlliamse po
ëzie en vooral voor die van de 
Vijftigers, tussen wie de dichter 
een heel aparte plaats innam. Ik 
heb de bundel in de eerste plaats 
gelezen als een menselijk getuige
nis, niet omdat de poëzie van van 
de Kerckhove, vergeleken met die 
van een Claus, een Ben Cami of 
een Albert Bontridder, minderwaar
dig zou zijn, maar juist omdat ze, 
veel meer dan de poëzie van de 
Vijftigers, gedragen wordt door een 
menselijke tragiek en een wanhopi
ge strijd tegen de algemene ont
reddering. Het is eigenlijk een po
ëzie waarvan ik houd, omdat de 
dichter er met het existentieel ge
laden woord de strijd aanbindt met 
de krachten zelf die in de diepte 
van het maatschappelijke leven de 
bestemming van de mens en de 
wereld bepalen en versomberen. 
Hoe sterk de dichter ook op zich
zelf teruggeworpen wordt om aan 
zijn eigen bestaan in het gewoel 
van de wereld een richting te ge
ven, toch is de sterk op de persoon 
van de dichter betrokken dicht
kunst echte gemeenschapspoëzie. 
In dat opzicht doen sommige ge
dichten uit « Veronica » (1953) en 
de gekende brieven uit « Gedich
ten voor een Kariatide » (1957), 
althans wat betreft hun effekt op 
het gemoed, aan Pablo Neruda den
ken. 

Van de Kerckhove behoorde, zoals 
we reeds schreven, tot de Vijfti
gers of tot de generatie van « Tijd 
en Mens ». Zowel in Nederland als 
in Vlaanderen kwam er in die pe
riode een revolutionaire breuk in 
de poëzie en vooral in de poëtische 
taal. Lucebert en Claus waren de 
gangmakers van de « eksperimen-
tele » of « atonale •> poëzie, die 
vooral gekenmerkt werd door het 
plots opduikende zelfstandige beeld 
en door een totaal nieuw ritme dat 
volledig brak met de klassieke pro
sodie. Het resultaat van die om
wenteling was een sterk gesloten 
of moeilijk leesbare dichtvorm. 
Welnu, van de Kerckhove schreef, 
in het spoor van van Ostaijen en de 
humanitair-ekspressionistische dich
ters als Wies Moens en Achilles 
Mussche, een poëzie die, zoals de 
daad, op onmiddellijk kontakt en op 
de rechtstreekse mededeling afge
stemd was. Van de Kerckhove be
hoorde niet tot het type van de 
« literaire » dichters. Daardoor 
heeft hij veel duidelijker dan de 
meer gesloten dichters van « Tijd 
en Mens » laten zien wat de diepe 
menselijke, maatschappelijke en 
historische gronden waren, die 
vanaf 1950 de Vlaamse literatuur, 
zowel het proza als de poëzie, in 
de eksperimentele richting stuw
den. Hij is meer avant-garde door 
zijn geestelijke problematiek dan 
door de v o r m . Als taal- of lit^-
ratuurvernieuwing is de rol van van 
de Kerckhove zeer gering geweest, 
maar hij is een dramatisch bewo
gen getuige van de menselijke ont
reddering uit de naoorlogse jaren, 
waaraan ook de eerste in een tra
ditionele taal geschreven romans 
van Michiels hun inhoud ontlenen. 

Het eerste gedicht uit Gebed voor de kraaien geeft de geeste
lijke ontgoocheling en eenzaamheid van de dichter weer : 

« Ik blijf alleen. Mijn lippen zijn voorbij verlangen en 'k 
noem geen namen van hen die kwamen bij schemering en 
gingen bij 't ochtendgloren. Wanneer de dauw van mijn 
angst roerloos hangt aan smalle vensterramen vliegen de 
kraaien traag met mijn verleden in de nacht verloren ». 

Ik zou er willen voor waarschuwen dat het gevoel waarvan deze 
verzen getuigen niets te maken heeft met het verziekte psycho
logische klimaat van de laat-symbolistische en burgerlijke dicht
kunst waarvan Van de Woestijne een goed voorbeeld Is. Van de 
Kerckhove is een vitalistisch dichter die geen welbehagen vindt 
in zijn wanhoop. Daarvoor zijn de tegenstellingen in zijn poëzie 
te groot : tussen verlangens en verbittering, tussen liefde en 
haat, tussen dood en leven, tussen rust en onrust, tussen ver
leden en heden. De hele ekspressionistische stijl van van de 
Kerckhove steunt juist op het verbinden van scherpe kontrasten, 
die wijzen op het felle gemoedsleven van de dichter. Noemde 
hij zichzelf niet : _ 

een dubbele mens 
die blind 
uit uwe diepten viel 
en ziende blind 
de wereld tast 
in haten 
en beminnen. 

Uitgaande van het woordgebruik zou je kunnen stellen dat het 
hele wereldbeeld van van de Kerckhove bepaald wordt door een 
geprangd zitten tussen het eeuwige, het religieuze, het onschul
dige, het zuivere en het ontgoochelende aardse bestaan, dat we 
de chaos van de geschiedenis kunnen noemen. Dat konflikt 
wordt door de dichters als een totaal gebeuren ervaren dat het 
leven tot in zijn diepste wortels bedreigt. Het eeuwige wordt 
afgewezen als een soort begoocheling en bedrieglijke waan. 
Hij noemt het : « mijn heilig ongeloof seksueel opstandig », of 
nog : « de stenen leugen der katedralen ». De aarde die de 
dichter zo liefheeft, wordt het strijdperk van de opstandige 
mens. Van de Kerckhove is een van de weinige Vlaamse dichters 
die zonder in abstraktheid te vervallen het historisch leed, dit 
wil zeggen de ellende van de naoorlogse jaren, tegelijk als een 
algemeen-menselijk en als een persoonlijk leed heeft ervaren. 
Dat leed krijgt vooral gestalte in de dood, dat wellicht het hoofd, 
tema is van zijn poëzie. 

De dood is geenszins te vereenzelvigen met de individuele dood. 
Hij is het obsolute nulpunt, de muur waarop de mens met zijn 
verlangen naar eeuwigheid en schoonheid te pletter loopt. De 
dood is vooral een geestelijk eindpunt, wat in wezen ook de 
oorlog is. De dood tast daarom ook het religieuze aan : hij is 
absoluut als de oorlog. Wat is dan de toestand van de mens ? 
In de volgende strofe spreekt de revolte, die ons sterk aan 
Camus doet denken : 

« In deze opstandige eenzaamheid leven wi j , doder dan 
voorheen, doch met de stuwende, onvernietigbare kracht 
van ontsnapte gevangenen die glazen schuiloorden bouwen 
in de uitgedroogde bedding van een stroom ». 

(Veronica) 

Vooral in Veronica treedt er in de verdere ontwikkeling van van 
de Kerckhove's poëzie een ijzingwekkende verkilling op. 
Het vers verdroogt tot enkele kernachtige opsommingen. De 
koelte van de dood klimt er naar omhoog, zoals in de volgende 
strofe : 

Een zoutzuil 
verlaten asse 
waarin het vuur 
versteende 
vermaledijding 
mijn hand 
uit brandend zand 
gesneden 
ontroert 
mijn dorheid 
niet. 

De dood is ook het onderwerp van het wijsgerig gedicht Ebbe 
en Vloed, dat opgevat is als een toneelspel. Hier wordt de span
ning tussen geboorte en dood opgelost in het besef van de ab
surditeit van het bestaan : « Werkelijkheid geworden absurdi
teit », zegt de vrouw tot de dood, « Waarvoor hebt ge leven 
gegeven ? Om leven te ontnemen, na jaren pijn en ellende ? 
Is dat uw tragische ebbe en vloed ? Geboorte en dood » De 
daarop volgende bundel. Gedichten voor een Kariatide, met de 
ontroerende Brief aan Niels, wekt de indruk van een bestaan dat, 
althans geestelijk tot voltooiing gekomen is. De dichter zet zijn 
zoon aan tot opstandigheid. De brieven doen denken aan een 
afscheid, waarbij de schrijver een laatste keer zijn leven over-
schouwt : « mijn doofheid is voltooid », zegt hij aan het slot 
van de brief aan Henry Moore. Ook de brief aan de gestorven 
vriend Koen is een prachtig beheerst afscheid Met sommige 
gedichten uit Veronica zijn het de menselijkste teksten uit de 
Verzamelde gedichten. 

Een tema dat wezenlijk samenhangt met de doodsgedachte, de 
opstandigheid en de ontgoocheling is de liefde. Van de Kerck
hove is naar mijn smaak een belangrijk liefdesdichter. Ziin eer
ste twee bundels waren volledig aan de liefde en de vrouw ge
wijd. Het was een poëzie die als het ware niet met het leven 
verbonden was. Ze treft wel door haar frisse, speelse klank, 
maar ze grijpt niet naar de diepte van het bestaan. In Gebed 
voor de kraaien en vooral in Veronica speelt de vrouw een fun
damentele rol in de geestelijke strijd van de dichter. Zij wordt 
niet aangetast door de vertwijfeling, zij staat boven de ontbin
dende krachten, op haar heeft de ondergang geen greep : 

Ik brand geen vuur voor uw ondergang, 
mijn rots zal uw reisboot niet breken. 
Mijn zoete bootsvrouw, vaar ver, vaar lang, 
mijn rots zal uw reisboot niet breken. 

De liefde is de aardse religie, de vrouw heelt het konflikt dat de 
dichter plaatst tegenover de wereld, zij is de genezende kracht : 

Ik streel met koude hand de wonde van uw dromen, 
o streel de wonden van mijn angst en zinnelijkheid 
want 'k weet God in uw mond en in uw handen wonen. 
Heimwee van de droom als zoenoffer voor d'eeuwigheid. 

De liefde is een zeer vitalistisch gegeven in de poëzie van van 
de Kerckhove, zij handhaaft de band met de natuur, zij houdt 
het verlangen levend. Dat is ten slotte ook de rol van de poëzie 
en het woord. De poëzie heeft iets onaantastbaars, ze heeft een 
religieuze funktie, ze is een « louter geestelijk ademhalen », ze 
is bevrijding, zonder dewelke de opstandigheid geen echte be
vestiging zou zijn van de fundamentele levenswil. De poëzie is 
voor van de Kerckhove een noodzakelijke levenskracht. Die be
tekenis heeft ze trouwens voor de hele generatie van Tijd en 
Mens gehad, zoals we kunnen lezen in de volgende verzen die 
een samenvatting zijn van heel de poëtika en de levensfilosofie 
van de dichter : 

Uit de duistere schok van woord en 
ondergang ontspringt de snel dovende 
genster van het bevrijdend gedicht. 

(De schim van Memling) 

Eugene VAN IHERBEEK 

iM. 

Bibl. : Remy C. van de Kerckhove, « Verzamelde gedichten », 
Brussel-Den Haag, Manteau, 1974, 264 biz., 190 fr. ; zie ook Mar
cel Wauters, Remy C. van de Kerckhove (Monografieën van de 
Vlaamse letterkunde), Antwerpen, Helios, 1974, 44 bIz. 
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KRITISCH D^K^K^M 

De Olimpiadelaan te Antwerpen. 
Ten huize Alex Boeye hebben wij 
afspraalc met < De Strangers », 
u weet wei. Lange jaren waren 
deze dialeictzingende geestig-
aards taboe op radio en TY. in 
deftige zalen van itultureie ver
enigingen werden zij niet ge
vraagd, niet geduld. Het stond nu 
eenmaal niet in onvervalst dia-
lekt te zingen en daarbij popu
laire nummers tot schabouweiijice 
parodieën te misvormen. 
En toch, na jaren doordrijven 
gaan voor < De Stangers » de 
poorten van alle zalen open. Het 
is sinds een paar jaar niet ver
wonderlijk meer dat Davids- en 
andere fondsen « De Stangers i» 
programmeren. En waarom niet ? 
Vermandere zingt in zijn West-
hoeks, De Buck in zijn Gents, Van 
de Velde in het Antwerps en 
showkomeet Urbanus Van Anus 
gooit onvervalste klanken uit de 
Pedevallei in de mikro's van ra
dio Brabant, en ga maar door. 
Vandaag staan « De Strangers » 
op alle Vlaamse radiozenders ge
programmeerd, zelfs Nekka liet 
hen in de vedettenrij. 
Tussen 1951 en 1971 liepen c De 
Strangers » zonder officieel eer
betoon maar met het nodige suk-
ses de Vlaamse boer af. Nu zij 
naar hun 25-jarig bestaan toe 
zingen en ze zich steeds meer en 
meer over hun niet tanende suk-
ses verwonderen gaan de geruch
ten wild op en af. Blijven « De 
Strangers i of gaan zij de fles 
op ? Zijzelf beweren dat dit val
se geruchten zijn ! In alle geval 
nemen hun fans deze berichten 
niet. Het is niet ongewoon dat 
een of andere Stranger op straat 
of telefonisch door een woeste 
supporter aangemaand wordt «er 
niet mee te stoppen » I 

DIALEKKERS 

Met het gefonkel van de zoveelste 
gouden plaat (dit keer voor « Schele 
Vander Linden •) in de ogen vertellen 
« De Strangers » hun verhaal. 
Vier jonge mensen steken in 1951 de 
koppen bij mekaar om louter voor de 
pret wat aan « close-harmony » te 
doen. Zij kiezen als verzamelnaam 
« The Strangers » naar een sukses-
nummer van die tijd « Strangers in 
faradise » (Nat King Cole). 
Het repertorium dat ze willen opbou
wen zal internationaal zijn : Duitse 
heimatliederen, cow-boyliedjes met de 
banjo, Spaanse folklore, Franse chan
sons en ook Nederlandse liedjes in 
zuiver ABN ! 

Hun namen : Alex Boeye, Gust Torfs, 
Pol Bollansée, John De Wilde. Ze ken
nen mekaar reeds vanuit de jeugdbe
weging en uit het parochieleven. In de 
parochiezaal hadden ze wel al eens 
opgetreden als vulsel, zo tussen twee 

vê SI RAN gans: 
een 

''êeoeiHc(iaa'^ aês afscheid 7 

%fci 

grote nummers door. Aanvankelijk 
voor een of twee pinten bier en dan 
ook al eens in een buurparochie die 
ook eens een feestje inrichtte en 
grappigaards nodig had om de zaal te 
doen lachen. 
Op een keer durft een van de vier een 
parodietje over de Antwerpse tram in 
het dialekt in mekaar frutselen. De 
fislek van de vier moet de koddigheid 
van het lied onderstrepen. Het wordt 
een sukses. Met La Esterella, Jean 
Walter, Bobbejaan Schoepen en Bob 
Benny begint een toernee door de pro
vincie Antwerpen. Onder impuls van 
Alex Boeye geven « the Strangers » 
niet toe aan optreden in totaal-dia-
lekt. De radio ontdekt hen I 

ff 
Wij hebben nooit last gehad 

van te ijverige muziel<flaminganten, 
wel kritiek. Wij begrijpen die mensen 
best. Wij zouden ook nooit het dialekt 
propageren. Maar waar zitten goede 
tekstschrijvers ? Neem nu Connie 
Neefs, een voortreffelijke artieste, 
maar wat zij brengt is minderwaardig. 
Ligt dat alleen aan onze ongeoefende 
woordenschat ? Bah neen, uit zes 
miljoen Vlamingen haal je minder uit 
dan uit 13 miljoen Nederlanders, dat 
is toch klaar ! ^ ^ 

In 1957 troont een vriend hen mee 
naar de baas van Decca. Het eerste 
78 toerenplaatje wordt geperst. Tot 
1961 blijft het zangmateriaal van « the 
Strangers» in het ABN. Twaalf singels 
zullen tussen deze twee data ver
schijnen. De TV brengt hen op de 
buis. Maar de platenverkoop blijft 
matig. 
In maart 1961 wordt het eerste dialekt-
plaatje geperst : de verkoop vervijf
voudigt en « het repertorium ont
aardt », zoals de vier het nu zeggen... 
In 1964 wordt Gust Torfs vervangen 
door Bob Van Staeyen (met zijn rub
ber face). Torfs blijft echter nog ver
der teksten schrijven. De parodie op 
« Zorba » en « J'ai pleuré » wordt een 
overrompelend sukses. « THE » wordt 
vervangen door « DE Strangers », 
want de groep ziet geen verband meer 
met het groepje van eertijds dat « in
ternationaal » wou zingen 
En « De Strangers » gaan door, de 
ene parodie volgt de andere op. Tot 
de periode komt dat het geen schande 
meer is in het dialekt te zingen, want 
ook de Intellektueel gaat het doen, 
dus mag het. Zijzelf noemen hun 
werk : dialekkers voor dialektuelen I 

s 
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Totdaar de petite histoire van deze 
« vreemdelingen ». 
Onvermijdelijk komt de vraag ter 
sprake wat zij zelf denken over zin
gen in het dialekt. 

ONGEWILD 

« Wij kunnen niets anders meer. De 
overgang van het traditioneel pro
gramma naar het huidige is geleide
lijk gegaan. Zelfs met veel tegenkan
tingen van sommigen onder ons. Wij 
zongen in het begin eens in het Ant
werps om de mensen te doen lachen 
maar voor de rest moest het ernstig 
blijven. Wij wilden vokaal goede mu
ziek brengen, muziek die we zelf graag 
hoorden en waarvan wij dachten dat 
de mensen die zouden appreciëren. 
Wij stonden zelf versteld van het suk
ses van de dialektliedjes en dan volg
de het ene liedje het andere op. Wij 
vonden het soms minderwaardig, 
maar het publiek heeft er ons naar 
toe gedreven. Wij hebben het publiek 
een beetje naar de ogen gekeken. 
Dat kan jammerlijk genoemd worden, 
maar wij zijn er ons ook van bewust, 
een massa mensen een vrolijke avond 
te hebben bezorgd ». 

VOORAL GRAAG DOEN 

« Het is niet toevallig en wel bewust 
dat we de laatste ti jd wat sociale pro
blemen verwerkt hebben in onze tek
sten. Het kan niet altijd over voetbal 
en pint gaan. Je wordt door het een 
en het ander bewogen, neem nu de 
werkvrouw, de vakbond, enz. 
Ja, wij zijn enig in Vlaanderen, daarin 
hebben wij veel geluk gehad. Er was 
doodgewoon geen konkurrentie. In 
Frankrijk liepen « Les Chariots » een 
tijdje maar die waren meer karnava-
lesic. 
Hadden wi j werkelijk professioneel 
mogen zijn, dan zouden wij andere 
suksessen hebben geboekt. Nu is het 
verre van perfekt. Vaak ontgoochelt 
ons het werk van veel Vlaamse zan
gers en zangeressen. Hadden wij maar 
de tijd die zij hebben. Wij hebben allen 
een beroep, repetities en zo moeten 
steeds in de vrije uren gebeuren. Het 
is ook financieel niet zo voordelig. 
De eigenaar van het sukses (bv. « Gig! 
L'amoroso ») behoudt de grootste win
sten, dan de vertaler en dan kan je de 
rest nog eens door vijf delen. Nee, 
rijk word je er niet door. Het is vooral 
omdat wij het graag doen. 
Een optreden kost 13.000 fr. Hadden 
we maar een duo gevormd .. Maar 
geld is niet het belangrijkste. Voor 
ons blijft « het graag doen » toch het 
hoogste belang ! ». 

\ ! * 

ff Jarenlang is er een verbod 
geweest om onze liedjes op de radio 
te spelen. Zelfs nu nog komen wij 
niet op BRT 1, wel op de gewestelijke 
zenders. Wannes Vande Velde was 
wel toegelaten omdat die — hoe noe
men ze dat weer ? — kultureel was. 
Wij mochten ook niet op de BRT(V) 
omdat wij al iets onvriendelijks zon
gen over staatshoofden. Wij werden 
vroeger altijd een beetje doodgezwe
gen. Omdat we dialektzangers waren ? 
Kom nou, is dialekt nu ineens zo kul
tureel geworden ? 
Wij hebben nooit mensen nagelopen 
om ruggesteuntjes te krijgen. Ons 
werk was hoofdzakelijk plesanterie. 
Wij stonden veel op de scène en dat 
was ons geluk. 
In de winter treden we het meest op 
voor een luisterpubliek, in de lente 
wordt het de tijd van de bals. Wat 
we nooit meer doen is optreden in 
tenten. ^ ^ ^ ^ 
Dat brengt altijd rotzooi mee... W W 

KRITISCH BEKEKEN... 

Wij vinden het spijtig (zeker na het 
horen van Bloemekee, hun laatste LP) 
dat « De Strangers » niet uit hun gen
re wegraken. Dat ze meesterlijk zijn in 
hun werk hoeft geen betoog meer. Op 
de scene is hun spektakel totaal. 
Combo, het veelvuldig gebruik van 
verschillende instrumenten, licht- en 
klankeffekten, bandopnamen, geestige 
bindteksten, « beschaafde » en volkse 
nummers, sneltekeningen, travestipar-
Hjen, teveel om op te noemen, worden 
gebruikt om de avond tot een muzi
kaal lachnummer te doen uitgroeien. 
Maar « De Strangers » kunnen meer, 
en dat weten ze, en dat niet te hebben 
gedaan spijt hen. De een al wat meer 
dan de andere. Nauw aansluitend bij 
de vraag « wanneer zij er mee stop
pen » (wij hopen niet te vlug) wensen 
wij de bemerking te voegen dat wij 
van hen verwachten dat ze voor het 
definitieve afscheid nog eens een «be
schaafde X LP maken. Nou echt eens 
een stuk van hun hart, met negro spi
rituals en desnoods met een cow-boy-
liedje-met-banjo. Dat ze het kunnen 
bewijzen ze nog maar eens op Bloe
mekee met een innig mooie tekst op 
de melodie van het Franse sukses 
« Les divorces ». 

Wij menen dat « De Strangers » dat 
aan Vlaanderen verplicht zijn. En als 
je het ons vraagt, ze moeten daarmee 
niet wachten tot de dag dat ze er hun 
stemvork bij neerleggen en hun sim-
patieke snuiten uit de showbiz ver
dwenen zijn. 

Maurlts van Liedekerke 
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KRITISCH D€K€K€M 

THAT'S ENTERTAINMENT 
CDat is showbusiness) 

De brullende leeuw van de film
maatschappij Metro - Goldwyn -
Mayer is tam geworden. De Hol-
lywoodse studio's zijn gesloten, 
de terreinen verkocht en het 
geld dat men wist te redden uit 
de ondergang is geïnvesteerd in 
fllmvreemde goederen. En net op 
dat ogenblik weet Jack Haley, na 
de direkteursgeneraal van MGM 
voor zich te hebben gewonnen, 
het publiek te veroveren met zijn 
50-jarig overzicht van MGM-mu-
sikals. Jack Haley is hiervoor wel 
de aangewezen persoon. Hij is de 
zoon van Jack Haley sr. die sa
men met Judy Garland optrad in 
« The Wizard of Oz », één der 
grootste musical-suksessen uit 
de geschiedenis van MGM. Jack 
Haley jr. is bovendien gehuwd 
met Lia Mineili, dochter van Judy 
Garland en regisseur Vincente 
Minelii. Uit zijn montagefilm, 
« That's entertainment », spreekt 
dan ook overduidelijk zijn liefde 
voor het Hollywood van weleer, 
het Hollywood dat nu definitief 
voorbij schijnt te zijn. 
Men kan m.i. « That's entertain
ment » op twee manieren bele
ven. 

De oudere kijkers zullen een 
reeks jeugdherinneringen aan zich 
zien voorbijschuiven. Voor hen 
moet deze f i lm geladen zijn met 
nostalgie, weemoed, romantiek. 
Voor jongeren die de gloriedagen 
van Hollywood niet zelf hebben 
meegemaakt is deze prent een 
unieke kennismaking met 50 jaar 
musikals. Zo althans ervaarde 
ook ik deze f i lm : als een ver
bluffend schouwspel, een mon
tage van oog- en oorstrelende 
fragmenten. Een pleiade van be
kende en minder bekende vedet
ten schuift aan je voorbij : Gene 
Kelly, Fred Astaire, James Ste
wart, Elisabeth Taylor, Mickey 
Rooney, Clark Gable, Judy Gar
land, Ginger Rodgers, Esther Wil
liams, Bing Grosby, Debbie Rey
nolds, en zovele andere. In de 
loop van de fi lm worden ze aan 
ons voorgesteld door een reeks 
vedetten van nu, wat meteen de 
mogelijkheid biedt tot vergelij
kingen tussen vroeger en nu : 
Fred Astaire, Elisaeth Taylor, 
Gene Kelly, Mickey Rooney, Bing 
Crosby, Peter Lawford, Donald 
O'Connor, Debbie Reynolds, Ja
mes Stewart. Liza Minella biedt 
heel even de mogelijkheid tot 
het doortrekken van de f i lm, maar 

wat nu nog op musikalgebied ge
presteerd wordt (en dat is niet 
erg veel), terwijl de kommentaar 
van Frank Sinatra de f i lm zowel 
in- als uitleidt. 
De fi lm vangt aan met de eerste 
versie van « Singing in the rain », 
daterend van 1929. Dit lied zou 
het leidmotief worden van MGM 
gedurende de volgende jaren. 
1929 was het jaar dat de stomme 
film naar het museum werd ver
wezen en meteen werd een 
nieuw filmgenre geboren dat het 
publiek jarenlang zou boeien : de 
musikal. De fi lm eindigt met een 
fragment uit « An American in 
Paris », door Frank Sinatra hèt 
meesterwerk van de MGM-musi-
kals genoemd. Wat we tussenin 
krijgen is één illustratie van het 
studiodevies bij MGM : « Zie het 
groots, doe het juist en zorg voor 
klasse ». > 
Vanuit louter cinefiel standpunt 
bekeken kan men natuurlijk wel 
een en ander op « That's enter
tainment » aanmerken. De rol van 
MGM wordt bvb. wat al te zeer 
opgehemeld. Ook de filmmaat
schappijen Paramount, Warner 
Bros en RKO zijn van grote bete
kenis geweest bij de ontwikke
ling van de musikal. En men toont 
natuurlijk de meest briljante, de 
meest schitterende fragmenten, 
terwijl de musikals die in de ja
ren dertig en veertig werkelijk 
aan de lopende band werden ge
realiseerd in hun geheel vaak 
eerder onbenullig en flauw wa
ren. En ook de schittering van de 
vedettenkultus wordt niet ver
bleekt door een tip te lichten van 
die bedrieglijke sluier van sukses 
en weelde. De tragische zelf
moord van Judy Garland is noch
tans maar één van de vele per
soonlijke tragedies in het schijn-
wereldje van Hollywood ge
weest... Maar « That's entertain
ment » is duidelijk allerminst 
voor cinefielen bedoeld. Jack Ha
ley beoogde bvb. zeker niet een 
historisch overzicht te geven. Be
doeling was wel in de eerste 
plaats de kijker anno 1975 nog 
eens lekker te vergasten op een 
feesttaart van « entertainment ». 
En die taart is zo lekker dat men 
er zich bijna een indigestie aan 
eet . Maar meteen verlangt men 
naar meer. 

De interesse is gewekt en men 
gaat hopen dat de beste onder 
deze musikals nu misschien te
rug een kans krijgen en uit de 
filmkelders worden opgediept. 
En ja, men kan ook al uitkijken 
naar een volgende, even sensa
tionele produktie van Jack Haley. 
Het wordt opnieuw een montage-
f i lm, geput uit de jaren dertig en 
veertig. 

Hilde Dekeyser. 

KVO ANTWERPEN : 
RIGOLETTO 
GLANSRIJKE VOORSTELLING 

Met Richard Wagner behoort Giu
seppe Verdi tot de operareuzen 
van de 19de eeuw. Zijn kunst, die 
de onmiskenbare stempel draagt 
in sommige van zijn werken van 
het bevrijdingsnationalisme, is 
zwaar dramatisch gekleurd, alhoe
wel de libretti veelal zwak zijn 
en Verdi zeker niet het grote 
teaterinstinkt bezat, dat zo ken
merkend is voor die andere grote 
Italiaan, Giacomo Puccini. Het is 
zeker niet toevallig, dat Verdi's 
twee laatste opera's (Othello en 
Falstaff) beslist de geniaalste zijn 
die de komponist heeft voortge
bracht : niet alleen was hij mu
zikaal tot volledige rijpheid ge
komen maar ook de keuze van 
deze onderwerpen dragen bij tot 
hun onvergankelijkheid. 
Het ijzersterke repertoirestuk, 
Rigoletto, heeft niettegenstaande 
de fel dramatische aksenten die 
het bevat, weinig om de toe
schouwer van vandaag te kunnen 
boeien : de drakerigheid van het 
oorspronkelijkhe werk van Victor 
Hugo, « Ie Roi s'amuse », wordt 
vrijwel nergens verbloemd maar 
integendeel benadrukt. De ge

spletenheid bievoorbeeld van de 
Hertog van Mantua komt in de 
partituur (evenmin in het libretto, 
en dat bewijst Verdi's weinig kri
tische instelling) nergens tot ui
ting : muzikaal is er met dit per
sonage klaarblijkelijk niets aan 
de hand ; fraai belcanto-werk zon
der e n i g e karakteruitdieping 
maakt deze figuur totaal ongeloof
waardig. Het hoofdaksent rust op 
de tragische nar Rigoletto, wiens 
opportunisme zwaar gestraft 
wordt. In de korte proloog laat 
de komponist dit reeds aanvoelen 
door muzikaal te alluderen op de 
vervloeking uitgesproken door de 
Gra^f van Monterone. 
De jonge gastdirigent, Michel 
Singher, met een indrukwekken
de internationale dienststaat, 
heeft o.i. de partituur zeer intel
ligent benaderd, door de muzi
kale intermezzi presto te nemen, 
terwijl hij de solisten anderzijds 
ruim de gelegenheid bood het 
volle pond te geven. Deze visie 
komt de opvoering beslist ten 
goede. 

Even doordacht is de regiekon-
ceptie van Emil Vokalek : zelden 
maakten we zulk een beweeglijke 
personenregie mee in de KVO 
Bij deze man van groot métier 
geen dwaze eksperimenten of 
overbodige gimnastiekoefeningen 
om een gebrek aan kreativiteit 
te vermommen, maar een sobere 
en fundamentele benadering met 
de aksenten op de juiste plaats. 
Solistisch zeer hoogstaand werk 

van Bert Olsson (Rigoletto) die 
zonder overdreven patos gestalte 
verleent aan de kreupele en 
getormenteerde hofnar en van 
Maria Christova (zijn dochter, 
Gilda) die moeiteloos met haar 
lichte lirische sopraan een stra
lende hoogte bereikt en akteert 
met een ontroerende geloofwaar
digheid. Het is ronduit spijtig te 
noemen, dat men deze artieste 
niet vaker op de planken ziet. Na 
de generale repetitie moest Ju-
lien de Resky verstek laten gaan 
wegens ziekte ; inderhaast werd 
hij vervangen door Marius Kern-
Ier : een ondankbare opgave, in 
dergelijke voorwaarden te moeten 
inspringen, die nochtans naar be
horen vervuld werd. De belang
rijke nevenrollen werden ver
tolkt door Maria Verhaert (een 
wulpse Maddalena), de nieuwe
ling Piet Bruninx (Sparafucile), 
Maria Vandecruys (de min Gio-
vanna), Annette Lauwereins (als 
een Antwerps zingende gravin 
van Ceprano) en een zoals steeds 
imponerende Jan Stroobants (de 
Graaf van Monterone) die echter 
te kampen had met een verkoud
heid. Deze zanger beschikt ech
ter over voldoende professiona
lisme, om zelfs gehandikapt, zijn 
publiek te boeien. 
Deze uitmuntende voorstelling, 
die men gerust tot de beste van 
het seizoen kan rekenen, loopt 
nog op 23-2, 8-3, 14-3, 16-3, 22-3, 
4-4 en 6-4. 

Ray De Bouvre 

BOB DYLAN IS TERUG ! 

Het lijkt wel of het showleven in 
de volgende maanden naar een 
ongezien dieptepunt gaat. De in
landse produktie staat praktisch 
op het nulpunt, behalve voor de 
gevestigde namen in zowel klein
kunst als het populaire chanson
genre. De twee duidelijkste re
denen zijn de ekonomische pro
blemen, maar ook een plots ge
brek aan inspiratie en originali
teit. De grote namen zijn uitge
zongen en blijven meegaan omdat 
er gewoon geen jong talent naar 
voren komt. Hierbij nog de ten
dens van een lui genoegen in 
wat is, en woorden als kreativi
teit en engagement worden als 
vies en voorbijgestreefd be
schouwd. 

Waar zijn de aanhangers van wat 
eens underground heette, wie 
weet nog wat folk-rock, protest-
songs, country-blues is ? Wel
licht zijn nog enkele kernen en 
jeugdcentra die deze momenteel 
wat vergeten stijlen nog aankle
ven te vinden. Het is wel opval
lend dat bijna iedereen terug
grijpt naar de muziekstijlen van 

een decennium en meer geleden 
naar de ritmische rock & roll, de 
melancholische bubblegum en de 
soulmuziek. 

Gelukkig is er nog Dylan. Hij 
was tien jaar geleden de groot

meester van folk en protest. Ook 
hij lijkt bezadigder, maar is na 
zijn live-dubbelalbum samen met 
de groep « the Band » (Asylum 
63000K) en het uitbrengen van 
het minderwaardige •• Mr. Bojan-
gles » album eindelijk terug. 

Je wordt echt aangenaam verrast 
bij het beluisteren van « Blood on 
the tracks » opnieuw de •• oude » 
akoestische Dylan terug te vin
den, waarbij opvallend zijn stem
geluid mét neusklank gunstig evo
lueerde. Verdwenen zijn de zwaar 
geëngageerde protestteksten van 
weleer, maar in de plaats brengt 
hij een persoonlijk getinte visie 
op het leven dat in het eenvou
dige zinnetje uit een van zijn 
liedjes, « Love is so simple » is 
samengevat. Hij bezingt het alle-
ciaagse leven, de eenvoudige 
maar mooie dingen die in de 
vriendschap en in liefde zijn ver
vat. Hij denkt aan vroegere vrien
den, aan vrienden van weleer, en 
zijn ongekompliceerde visie op 
de toekomst. De eenvoudige pla>-
tenhous is trouwens helemaal 
niet gericht op publicitaire doel
einden, en komt overeen met de 
inhoud van de plaat. Kortom, 
geen schijf van het allure die 
zijn « Highway 61 revisited » of 
zijn allerbeste •• Blonde on blon
de » waarmaakten maar een luis
terplaat om van te snoepen. 

Sergius 

L 
CATCH 22 
IN THEATER VERTIKAAL 
TE MERELBEKE 

Als tweede produktie van het 
seizoen brengt theater « Verti
kaal - « Catch 22 », toneelwerk 
van Joseph Heller, naar zijn ge
lijknamige roman, verschenen in 
1961. Na herhaald aandringen be
werkte de auteur zelf het boek 
voor het toneel, wat niet zo'n 
probleem was, daar in het boek 
reeds elementen aanwezig waren 
voor een toneelstuk ondermeer 
en talrijke dialogen. 
Pas tien jaar na het verschijnen 
van de roman werd de toneelbe
werking van « Catch 22 » te 
New York gekreëerd op 13 juli 
1971. Dat er zoveel ti jd overheen 
ging, was ook wel omdat Heller 
moest wachten tot de fi lm naar 
hetzelfde boek was uitgebracht. 
Aan « Vertikaal » komt de eer toe 

de kreatie voor Europa van 
« Catch 22 » te brengen in ver
taling van Wim D'avelooze. 
Het stuk is gesitueerd tijdens de 
tweede wereldoorlog op een 
Amerikaanse luchtbasis nabij de 
Italiaanse kust. De auteur hekelt 
het machtsmisbruik van de ho
gere officieren die hij tekent als 
waardeloze figuren die er, on
danks alles, in slagen hun onder
geschikten in het gelid te doen 
marcheren. 
Zelfs de opstandige Yossarian, 
die geobsedeerd is door de angst 
voor de dood, ontsnapt niet aan 
de onverantwoorde en willekeu
rige opdracht van de infantiele 
en ijdele majoor. In die absurde 
wereld van zwarte humor is de 
aalmoezenier het enige echt men
selijke element. 
Het suggestieve dekor, ontwor
pen door Nolle Versijp, is een 
ideale oplossing voor de grote 
verscheidenheid aan taferelen. 
Uit het verzorgde geheel blijkt 
duidelijk dat regisseur Hugo Van 
den Berghe die produktie met 
veel liefde heeft aangepakt. 

Hij brengt niet minder dan twaalf 
mensen op de scène, vaak in een 
even geschetst fragment, maar 
steeds even keurig ; hierbij ge
diend door de krachtige taal van 
Heller. 
Als de melancholische hoofdfi
guur is Dirk Buyse zeer geloof
waardig. In de dubbele rol van 
kolonel en majoor weet Nolle 
Versyp, zoals steeds, het karika
turale tot zijn recht te laten 
komen. 
Dré Vandaele doseert juist en 
sober de zeer menselijke aalmoe
zenier. In haar diverse rollen 
maakt Leah Thijs een zeer goede 
indruk. Graag vermelden we Tuur 
Van den Brulle als wijze, rus
tige man. 
Ook Jenny Tanghe, Eric Van der 
Beeken, José Strubbe, Karel 
Smets, Daan Van den Durpel, 
Dolf Sedeyn en Oswald Versijp 
dragen bij tot de homogeniteit 
van de interpretatie van dit sterk 
oorlogstuk dat in « Vertikaal » 
nog loopt tot 21 maart, iedere 
woensdag, vrijdag en zaterdag. 

Mia Pauwels 
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Dl SPORCIUICK 
OP ZOEK NAAR ROEM 
De « fine fleur » van ons bataljon beroepsrenners zit ergens aan de 
Middellandse Zee wonderen te verrichten, hetzij in training, hetzij in 
een of andere ronde (wat wezenlijk weinig verschil uitmaakt). Het is 
alleen de « grove snee » die nog hier is, op « den travoo » of in de 
fabriek, maar dat is zogezegd voor het grof geld. Ze zouden het anders 
niet graag doen. _ 
Onze tafeltennissers deden van zich « klappen » in het verre Oosten. 
Ons skiwonder en zijn gevolg zal ook wel ergens in een of ander Al
penhut straffe toeren aan het verrichten zijn. 
De stokslagers vergaren roem en glorie « pour la patrie une et Indivi
sible » aan de blauwe Donau, en daar trekken ook een aantal basket-
ters en offisjelen naartoe. 
De voetbaloffisjelen, bescheiden als altijd, zijn al kontent met Zurich. 
De topatleten sprongen eens rap over en weer naar Engeland, alvorens 
naar Polen af te reizen. , „ ,. , 
De zwemmers en zwemsters zijn nog niet terug uit Parijs, of ze vra
gen zich al af waar ze nu naartoe gaan, naar Call of naar Geneve. 
De mannen van de bobslee... 
Maar het volstaat al. . . _» .» 
Al wie al eens zijn naam in een gazet vond in een of andere sportuit
slag of dito klassement, is op zwier. Of staat klaar om te vertrekken of 
terug te komen. , . „ ,» • » 
Wat wij simpelweg wilden vragen is dit : moet dat nu écht ? Gelet op 
de grote bende vrolijke toeristen die de « vedetten » blijkbaar moet ver
gezellen, moet dat toch allemaal veel kosten. 
En gij en ik, die dat op een of andere manier toch allemaal moeten hel
pen betalen, wat hebben wij aan al die gloriol die onze wonderkinderen 
overal ter wereld vergaren, en dat sedert onheuglijke tijden ? Behalve 
natuurlijk koppijn van het geschetter van de TV-knapen die al die pres
taties dik in de verf moeten zetten om persprijzen te winnen. 
Volgens ons mochten de vedetjes, hun begeleiders en besturen af en 
toe ook eens wat thuis blijven, en wat werken, zoals wij een heel jaar 
moeten doen. Waarvan gaat men anders die vliegtuigen kopen waarmee 
men gloriol zal vergaren op een ander front van vedetten ? 
Maar altijd ten bate van ons, die werken. Dat spreekt vanzelf. 

ONS 

KRUISWOORDRAADSEL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HORIZONTAAL 

1. Spillebeen. 
2. Kring - Selenium. 
3. Bijzonder onderwijs - Marie-

Louise. 
4. Sterrenbeeld. 
5. Pers. voornaamwoord (middel-

nederlands) - Medeklinkers 
van LONT. 

6. Vogel. 
7. Ofjstootje - Servisch natuur

kundige. 
8. Meisjesnaam - Vaas. 
9. Omroepvereniging - Gevange

nis. 
10. Tussenpersoon tussen werk

gever en werknemer. 

VERTIKAAL 
1. Kluchtig. 
2. Cilinderinhoud - Fries water. 
3. Ingenieur - Deel van het 

hoofd. 
4. Boze kabouter - Voor Paula. 
5. Brommend geluid - Komt na 

. TER ELFDER » 
6. En dergelijke - Cilinder om te 

pletten. 
7. Liefhebben. 
8. Bloem - Achter. 
9. Boom - Frans pers. voornaam

woord - Onder andere. 
10. Ontkenning - Schoeisel. 

VOLK GENOEG 

Voila, de vaart der volkeren is 
niet te stuiten. Andora — oud 
feodaal bezit van de bisschop van 
Urgel en zelfstandig staatje waar
van Giscard d'Estaing koning is 
^ en de Cayman-eilanden — drie 
eilandjes in de Caraibische Zee, 
Brits bezit met zelfbestuur — 
hebben hun kandidatuur gesteld 
ais lid van het internationaal 
oiimpisch komitee. Andorra heeft 
een goede 10.000 inwoners, de 
Cayman-eilanden een paar meer. 
En zeggen dat men hier bij ons 
altijd staat te bleiren ais ergens 
de idee wordt geopperd Vlaande
ren afzonderlijk lid te maken van 
het lOK. Dat is dan zogezegd, 
met 5 miljoen inwoners en meer, 
een te i<leine entiteit I Maar 
welk belang die mensen van An
dorra en de Cayman-eilanden er 
overige;is in zien, blijft ons een 
raadsel. 

OPPASSEN 

Men heeft in de zesdaagse iets 
overgenomen van de catch : er 
wordt nu ook een ploeg « slech
ten » ingeschakeld. Die moet 

zich dan zo loederachtig moge
lijk uitdossen en aanstellen. 
Zwarte kleren en zo. De goeden 
moeten daartegen dan reageren, 
in casu te Antwerpen Merckx 
door Duyndam een klap te geven, 
en er prompt een terug te krij
gen. Prachtig allemaal, maar de 
Merckx-fans begonnen met van 
alles en nog wat te gooien. De 
murw-geraasde sportliefhebbers 
zijn blijkbaar nog niet rijp voor 
de verfijnde vorm van humor die 
men in de sportpaleizen pleegt 
op te dissen. En het zou er dan 
wel eens kunnen op uitdraaien 
dat zij show voor werkelijkheid 
nemen, en échte stukken gaan 
maken. 

Glunderende Sercu, nadat hij met 
Merckx de Antwerpse 6-daagse 
won. 

GAAT NIET 

Eeuwen geleden hebben wij ons 
ook nog een tijdje bezig gehou
den met de jeugdploegen van een 
kleine klub (tot het « bestuur » 
al die beloften — er zijn al échte 
internationalen bij en het geld is 
ook al vergosseld - verkocht). 
Wij weten hoeveel moeite wij 
toen hadden om min of meer de 
rangschikking van onze verschil
lende ploegen te kennen. En wij 
begrijpen dus de vraag van de 
kleine klubs om in « Sportleven » 
de uitslagen en rangschikkingen 
van de kleine klubs regelmatiger 
te publiceren. Wat we minder 
begrijpen is het antwoord van de 
heren : kan niet zijn. Onnozel 
antwoord natuurlijk. Waarom niet 
ineens gezegd dat ze daarvoor te 
weinig beiangsteiiing hebben voor 
wat aan de basis gedaan wordt. 

SPANNEND 

De kwestie of « wij » nu al dan 
niet de eindronde van de wereld
voetbal zullen versieren in 1978 
blijft nog steeds hangende. De 
heer Havelange drukte zopas nog 
zijn vertrouwen uit in Argentina, 
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KWESTIE VAN INFRA-STRUKTUUR ? 

Wij hebben een boon voor het duo Herman en Karin Ver
bauwen. 
Omdat zij « amateurs » zijn. Omdat zij met kleine middelen, 
de ene als trainer, de andere als zwemster, resultaten berei
ken waarop de » groten », met-grote-middelen, jaloers kun
nen zijn. 
Overigens is dat voor ons goed verklaarbaar. Waarom vor
men de zwaar-betaalde vedetten die de jeugdploegen van de 
grote voetbalklubs « vormen • minder goede spelers dan de 
onbekende Gislain Lanckmans die in twee jaar bij een pro
vinciaal klubje vier UEFA-internationalen klaarstoomde ? 
Antwoord : omdat bij Gislain de kwaliteiten een « hand » 
hoger gesitueerd waren dan bij de vooral van keel en nek 
goed voorziene ex-vedetten. 
Maandag hoorden wij Herman de bedenking maken dat men 
altijd heeft staan krijsen dat wij geen kampioenen hebben, 
omdat wij geen infra-struktuur hebben. Maar er zijn nu zwem
baden, zei hij, waar blijven dan de kampioenen ? Zoals er in 
ieder dorp een felle sporthal staat, zonder dat dit veel in
vloed schijnt te hebben op het aantal keurturn(st)ers. 
Evenmin als Herman hebben wij ooit geloofd dat ons gebrek 
aan grote kampioenen in de échte sporten een kwestie is 
van infra-struktuur. Wij dachten dat het eerder een kwestie 
is van bereidheid grote offers te brengen. 
Wij vragen ons zelfs af of het feit dat de grote zwemkam-
pioenen onder de jonge kinderen moeten gezocht worden, 
niet ergens te maken heeft met de « onnozelheid » — niet 
slecht bedoeld — om uren en uren te willen « stompzinnig » 
trainen, die men wèl mag verwachten van nog jonge kinde
ren, maar niét meer van ouder en • slimmer » wordende 
mensen. Vraag die natuurlijk een gekrijs van ontzetting zal 
doen opgaan bij specialisten. Maar daarmee nog niet beant
woord is. 

voorzien als organisator, en maak
te tegelijk een afspraakje met 
Leo Tindemans om eens over die 
finales in ons land te klappen. 
Zoals gewoonlijk zal Leo echter 
niet veel steekhoudende dingen 
kunnen vertellen, want naar het 
schijnt weet hij nog niet wat 
men in Nederland van plan is. 
Het ziet er dus naar uit dat men 
ons nog een tijdje zal kunnen 
zoethouden met vertelselkens 
over het al dan niet doorgaan van 
het wonderbare fes t in in onze 
kontreien. 

TITANEN 

Den Braems, trainer van Ander-
lecht, is eens rap over en weer 
gevlogen naar Londen om Leeds, 
tegenstander van zijn klub in de 
Europese kompetitie, aan het 
werk te zien. Hij kwam terug met 
de klassieke boodschap : « dan-
zjereuse » mannen (of had men 
wat anders verwacht ?). De trai
ner van Leeds stuurde anderzijds 
zijn gast, Collins, naar België, om 
eens te komen kijken wat Ander-
lecht zoal kan. En Collins is in 
Engeland gaan vertellen dat de 
Brusselaars (als ge Brussel héél 
groot neemt dan toch) geen kat
jes zijn om zonder handschoenen 
aan te pakken. En zo weten wij 
alweer dat de potstamperij tus
sen Anderlecht en Leeds een wa
re titanenstrijd zal worden, en dat 
hun reislustige trainers hun dikke 
pree waard zijn. 

VASTE OMLOPEN 

Het schijnt dan toch menens te 
worden met de voorschriften be
treffende milieuhinder voor de 
motocrosswedstrijden. Al loopt 
het nog niet direkt zo'n vaart dat 
men in de toekomst niet zo maar 
om het even waar zal kunnen 
gaan crossen. Er is eigenlijk wei
nig op te zeggen, al is het soms 
wat komisch, zoals in Elsenborn 
waar één dag motorenjawaai niét 
mag en een heel jaar Kanongebul
der wèl. Ons leek in dat verband 
de uitspraak van Roger de Coster 
heel gematigd : ijveren voor vas
te omlopen, daar waar niemand 
er last van heeft, en waar dan 
ook de piloten ongestoord kun
nen oefenen. 

ALLES VOOR DE ARMEN 

Wij moeten het alweer eens heb
ben over Cassius Clay of Moham
med AÜ. De man vertelde zopas 
dat hij zich schaamt over het 
vele geld dat hij op zo gemakke
lijke wijze verdient, terwijl zovele 
van zijn ras- en geloofsgenoten 
in bittere armoede verkeren. Hij 
heeft dan ook besloten voortaan, 
alles wat hij met boksen verdient 
aan die arme mensen te geven. 
En hij riep de andere zwarte su
per-stars op hetzelfde te doen. In 
hoeverre het allemaal waar is, 
en wat er in werkelijkheid zal 
van in huis komen, kan hier in 
het midden worden gelaten. Het 
lijkt ons al fi jn dat zo'n idool be
seft dat er iets niet normaal is 
wanneer hij — om nog niet te 
spreken van degenen die hem 
gebruiken — té veel geld krijgt 
dat cent na cent van arme men
sen werd afgeluisd. 

VAN DAG 
MAANDAG : Erweedeejem is ze
ker van de Pappaert-beker. Had 
Fred Delcourt een vinger in de 
pap ? # DINSDAG : Merckx ver
kiest de ronde van Catalonië bo
ven die van België. En dat voor 
de laatste der Belgen... # 
WOENSDAG : Een rugbyspeler 
slikte zijn tong in en werd gered 
door zijn tegenstrevers. Zijn 
maats zeiden : « stik ! >>. # DON
DERDAG : Schrijf nu in voor de 
voetbalmatch Leeds-Popol. Nü 
kost het maar 4.000 frank. Zonder 
bier. • VRIJDAG : Vallely, Bard-
ney, Ellis, Mayfield, Siemiontkow-
ski... Juist, de « Belgium Lions ». 
# ZATERDAG : De pastoors krij
gen hun eigen skikampioenschap. 
De vrouwen mogen niet meedoen. 
• ZONDAG : Havelange komt 
eens met onze Leo « klappen ». 
Wat gaat er nu weer duurder wor
den ? • 

TOT DAG 

DE AARDE IS BOLVORMIG 

Hoewel bij de gewone man heel 
de middeleeuwen door de over
tuiging heeft bestaan dat de 
aarde plat is, hebben de astro
nomen en astrologen altijd ge
weten dat ze bolvormig is. 
De Griek Erattfsthenes bereken
de er drie eeuwen vóór Kristus 
al de omtrek van. Als de zon 
loodrecht boven Syene staat, zo 
stelde hij vast, dan staat ze in 
Alexandrië, 800 km daar van
daan, slechts 83° boven de hori
zon. Dus, als 7° overeen komen 
met een afstand van 800 km, 
dan moeten 360° of een ganse 
aardomtrek overeenkomen met 
360/7 van 800 km of ongeveer 
40.000 km. Wie graag even dj - ' 
fert kan, eens dat hij de omtrek 
kent, gemakkelijk de straal, de 
oppervlakte en de omvang bere
kenen. Meteen de massa als hij 
weet dat 1 dmS aarde 5,5 kg 
weegt. Hij kan tenslotte bere
kenen welk gewicht aan lucht 
er op de aarde rust, als hij weet 
dat er per cm2 1 kg (ongeveer) 
lucht op de aarde drukt. 
Aan de polen vertoont de aarde 
een afplatting van ongeveer 20 
km, wat onbeduidend lijkt op 
een totale doormeter van onge
veer 13.000 km. Deze afplatting 
is te wijten aan de snelheid 
waarmee de aarde om haar as 
draait. Snelheid die ook gemak
kelijk te berekenen is, vermits 
ze één omtrek of 40.000 km (op 
de evenaar) aflegt in 24 uur. 
Terloops gezegd, wie deze bere
keningen maakt, zal grote ge
tallen bekomen. Bereken voor 
de aardigheid eens hoeveel tijd 
men nodig heeft om tot 1 mil
jard (1.000 miljoen) te teilen, 
aan een snelheid van één een
heid per sekonde I 
De afplatting aan de polen, hoe 
gering ze ook schijnt, heeft 
enorme gevolgen. Zij is er wel
licht hoofdoorzaak van dat bin
nen zoveel tijd de lente niet 
meer zal beginnen op 21 maart, 
dat de Poolster niet meer het 
noorden zal aanduiden, en dat 
de horoskopen niet meer zullen 
uitkomen. 

Infokosmos 
Kultureel Centrum 

Strombeek 
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22 FEBRUARI 

BRT 

14 00 Boerensimfonie. Het 4de 
deel : de herfst. 
14 20 Kortfilmpje. 
14.25 Lassies meester. Avon
turenfilm (1948). 
16.00 Open school. 
18 00 Calimero. 
18.05 Star Trek. Science-fiction 
18.55 Sinchromie. Tekenfilm. 
19.00 Boeket. 
19 45 Nieuws. 
20 23 Berend Boudewijn-kwis. 
21.55 Jazz from Newport. 
22.10 De Spin in het web. Sus-
pens-film. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

10.00 Teleac. 
12.00 Schooltelevisie. 
13.55 WK Schaatsen. 
14.45 WK Bobslee. 
15.00 Nieuws. 
15.02 Geknipt voor herhaling. 
16.00 Jong geleerd, oud ge
daan. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nederpopzien. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Achter het nieuws. 
20.40 Hoe steel ik een miljoen 
dollars ? Amerikaanse kome
die. 
22 35 Gilbert Becaud. 
Aansluitend : Nieuws en Lied 
van de week. 

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 33. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Berend Boudewijn-kwis. 
22.00 Brandpunt. 
22.45 De wereld in oorlog. 
23.30 Nieuws. 

RTB 

11 30 Videogazette des loisirs. 
12 00 Samedi-midi. 
12 55 Nieuws. 
13.00 TV 7. 
14 15 TV-Femmes. 
16.35 Les cias d'Asteure. To
neelstuk. 
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 45 Nieuws. 

23 FEBRUARI 

BRT 

9 00 Doe mee. 
9 30 Wie ben ik ? 

10.20 Ik en Sor. Kunstfilm. 
1100 leder zijn waarheid. De
bat over politieke aktualiteit. 
12.00 Zeven op zondag. 
14 30 Open school. 
15 00 De bloementuin. ^Teken
film voor de jeugd. 
15.15 Binnen en buiten. 
17 15 Tim. 
17.45 Festival van Vlaanderen 
'74. 
18 20 Calimero 
18 25 Het meisje van de TV. 
18.50 Van Pool tot Evenaar 
19.45 Nieuws. 

20 00 Sportweekend. 
20.40 De gedwongen reizen 
van Moritz August Benjowski. 
TV-film in vier delen. 
22 10 Mikis Theodorakis. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
11 55 Verhalenderwijs. 
13.55 WK Schaatsen. 
14.45 WK Bobslee. 
15.00 Nieuws. 
15 02 Dokter ja, dokter nee. 
15 32 Programma met de muis. 
15.55 Pippi Langkous. 
16.25 WK Schaatsen. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
18 15 Teleac. 
18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Nieuws 
19 05 Speedy Gonzales. 
20.05 Centraal Station. 
21.00 Durmazon. Kabaret. 
21 50 Heel de mens. Gesprek 
met de ouders van een zwak
zinnig meisje. 
22.30 Humanistisch Verbond. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

14.00 Teleac. 
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 Dummies. Opera. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

10.00 Des machines, des mat-
tres, des élèves. 
11.00 Eucharistieviering. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13 40 Arts-Hebdo. 
14.15 Le Virginien. 
15.30 Visa pour le monde. 
17.10 Sportuitslagen. 
17 20 Carrefour 17. 
18 00 Follies. Popprogramma 
18.40 Chapi-Chapo. 
18.45 Sportweekeinde. 
19.30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.20 Deux et deux font coeur. 
Komedie. 
22.05 Absurde, n'est-il pas ? 
Tekenfilms. 
23.05 Nieuws. 

24 FEBRUARI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18 00 Calimero. 
18 05 Klem, klein kleutertje. 
18 20 De familie Partridge. 
18 45 In het kielzog van de 
Vikings. 
19 15 Sporttribune. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Hud. Psychologische 
western (1962). 
21 55 Inspraak 75. De boks-
sport. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

10.45 
1815 
18 45 
18.55 
19.05 
20 00 
20.20 
ters. 
20.50 
21 35 
22.20 
22.45 
ken. 
23 20 
^3.24 

Schooltelevisie. 
Teleac. 
Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
FC Avondrood. 
Nieuws. 
Daar komen de schut-

Koning klant. 
Spelen met muziek. 
Man over de vloer. 
Om met Ischa te spre-

Uuzend'nq symbiose. 
Nieuws. 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 De man van 6 miljoen. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Dag, dag heerlijke lach. 
Revue van André van Duin. 
21.20 Pepper. 
22 10 Aktua TV. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 j 'ai vu. 
18 30 TV-Femmes 
19.00 La pensee et les hom
mes. 
19 30 Lundi-sports 
19.45 Nieuws. 
20.15 Si vous saviez. 
20.35 Le cercle étroit. Toneel
stuk. 
21 55 Les idees claires. We
tenschappelijk programma. 
22 45 Nieuws. 

25 FEBRUARI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Calimero. 
18.05 Toomai en de olifant. 
18.30 Ken uw motor. 
19.00 Derwisjes en karavaan
leiders. Dokumentaire. 
19.10 Gastprogramma. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De organisatie. Feuille
ton. 
21.05 De weermachinerie. Een 
wereldomspannend onderzoek. 
23.15 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
12.15 Teleac. 
14.00 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18 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 samen
leving. 
20.35 All in the family. 
21 00 Bloedbad in Milaan. Pro
gramma over Italië. 
21.50 Van Oekel-Special. 
22.00 Looft den Heere. 
22.30 Kerk en teologie. 
23 00 Nader bekeken. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Black Beauty. 
19 30 Tweekamp. Kwis. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Klassenreünie. Duitse 
fi lm. 
21.55 Marie-Cécile Moerdijk. 
22 20 Hier en nu. 
23 00 Tot besluit. 
23.05 Den Haag vandaag. 
23 20 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3 j 'ai vu. 
18 30 Seniorama. 
19.00 Christine. Feuilleton. 
19 25 Antenne-soir. 
19 38 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Les rues de San Francis
co. Politiefeuilleton. 
21.05 Sport et vie. 
22 05 Qui de droit. 
23.00 Nieuws. 

26 FEBRUARI 

BRT 

16 30 Jevanjong. 
17 45 Calimero. 
17 50 Atelier. 
18 50 De apenplaneet. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Paper moon. 
20.40 Met het noodlot op stap. 
TV-spel n.a.v. de honderdste 
verjaardag van de geboorte 
van Wiston Churchill. 
21 5 Onder de zon van Amar-
na. N.a.v. een tentoonstelling 
te Brussel. 
22.35 Nieuws. 

NED 1 

9.15 Schooltelevisie. 
15.30 In de soete suykerbol. 
15.55 Kijkdoos. 
16.40 Emil. 
17 05 Tama Hiko, de jager en 
Umi Hiko, de visser. Japans 
filmpje. 
17.20 Emil. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Jouw beurt. 
19 30 Kenmerk 
20.00 Nieuws. 
20 20 Brandpunt. 
20.40 Studio vri j . 
21.40 Tubular Bells. Film. 
22.10 Vader heeft een vriend. 
Over homofilie. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen. 
20.30 Nationale finale song
festival. 
21.30 Panoramiek. 
21.55 Studio sport. 
22.20 Den Haag vandaag. 
22 35 Beeldspraak. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18 55 Les Pilis. 
19 00 Christine Feuilleton. 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 
19 45 Nieuws 
20.15 Family life. Sociaal dra
ma (1971). 
23.00 Nieuws. 

27 FEBRUARI 

BRT 

14 00 Schooltelevisie. 
18.00 Calimero. 
18 05 De familie Robinson. 
18.30 Slalom. 
19.15 Allemaal beestjes. 
19 45 Nieuws 
20.15 Wachtwoord. 
20.45 Pano '75. 
21.35 Ego. Tekenfilm. 
21.45 Standpunten. 
22.05 Basketbal. 
22.40 Première. 
23.20 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 

19.05 Mijl op zeven. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Een mooie toekomst. 
20.35 RAl-Koncert 1974. 
21.25 Het land der vaderen. 
Dokumentaire. 
22.00 Ik dacht dat ik op tijd 
zou zijn. TV-spel. 
23.00 Uit de agenda van een 
bisschop. 
23.10 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Sol en Gobelet Klowns. 
19 30 Horen zien zwijgen 
20 00 Nieuws. 
20 20 Achter het nieuws 
20.35 't Wilhelmina. 
21.00 2 voor 12 Kwis. 
21.40 Duiken Politie 
22 30 Achter het nieuws. 
23 05 Den Haag vandaag. 
23 20 Nieuws. 

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3 j'ai vu 
18 30 Savoir vivre 
19.00 Christine. Feuirfeton 
19 25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Le reptile. Amerikaanse 
fi lm (1970). 
22.25 De filmmolen. 
23 10 Nieuws. 

28 FEBRUARI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18 00 Calimero. 
18.05 Volksuniversiteit. 
18.30 Van landen, mensen en 
dieren Dokumentaire. 
18 55 Trajekt. De tocht van F. 
Oerlemans. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Tijd voor show. 
21.05 Sam. 
21 55 KTRC. 
22 25 Nieuws. 
22.35 De negen van Catons-
ville. Sociaal-politieke speel-
dokumentaire (1972). 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Swiebertje. ^ 
20 00 Nieuws. 
20.20 Kojak. 
21.10 Johnny «n Tonny. 
22.10 Farce majeure. 
22.40 Ander nieuws. 
23 05 Interview met de minis
ter-president. 
23 15 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Avro's Toppop. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Mies Bouwman-Show. 
22.05 Televizier-magazine. 
22.50 AVRO's Sportpanorama. 
23.55 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3.. j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19 00 La communauté Frangai-
se dè Wallonië et de Bruxel-
les. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Les sentiers du monde. 
21.25 Le cabinet du docteur 
Caligari. Duitse expressionis
tische griezelfilm (1919). 
22.30 Nieuws. 
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WEK UW WAARDE 
INVESTEER IN U ZELF 
In uw hoekje kan het goed zijn. Maar vermoedelijk bent U meer 
waard. 
Alleen, je moet het bewijzen. Je moet op ernstige manier naar 
voor komen. Dat wil vaak het probleem zijn bij mensen die 
weten en denken. 
Voorstellen en gedachten formuleren is wat anders dan achteraf 
bedenken wat je had moeten zeggen. Kom en leer hoe je in 
vergaderingen resultaten kunt bereiken. 

Er is een kursus spreekvaardigheid en vergadertechnieken in : 

AALST 

ANTWERPEN 

BRUGGE 

BRUSSEL 

DENDERMONDE 

GENT 

HASSELT 

KORTRIJK 

LEUVEN 

MECHELEjN 

MOL 

ROESELARE 

SINT-NIKLAAS 

TURNHOUT 

: woensdag 26 februari, vergaderzaal Apostelken (bij 
kerJ< te Mijlbeek) ; 

maandag 24 of dinsdag 25 , of donderdag 27 februari, 
VTB, St. Jacobsmarkt 45 ; 

: donderdag 27 februari. Concertgebouw, St. Jacobstraat; 

: dinsdag 25 februari, Vlaamse Economische Hogesctiool, 
Koningstraat 284 (nabij Kruidtuin) ; 

: maandag 24 februari, oud gemeentehuis Appels, Zand ; 

: dinsdag 25 februari, of woensdag 26 februari, VTB, 
Kalandenberg, ingang langs de Paddenhoek ; 

: woensdag 26 februari, VTB, Demerstraat 60 ; 

- donderdag 27 februari. Provinciaal Technisch Instituut, 
St. Janslaan 12 ; 

: dinsdag 25 februari. Huis voor Vlaamse Leergangen, 
Boekhandelstraat 9 ; 

: dinsdag 25 februari, VTB, Onze Lieve Vrouwstraat 34 ; 

: dinsdag 25 februari, vergaderzaal Gemeentelijke Brand
weer, Schansstraat 40 ; 

: maandag 24 februari, vergaderzaal H. Hartkliniek, 
Meensesteenweg 88 ; 

: donderdag 27 februari, vergaderzaal De Spiegel, Sta
tiestraat 1 ; 

: maandag 24 februari, Kultuurcentrum, Warandestr. 42 . 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN TELKENS TER PLAATSE 
VANAF 19u30. Les : 20u. 

INSTITUUT ELOQUENTIA - ANTWERPEN 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT — Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 

BETERE HERENKLEDING 

• VERHURING CEREMONIEKLEDING 
• MAATKLEDING 
• CONFECTIE 
• CHEMiSERIE 

• KOSTUUMS 
• SPORTVESTEN 
• BROEKEN 
• MANTELS 
• REGENMANTELS 
• PULLS 
• HEMDEN 

EMIEL HULLEBROECK 
HERDENKING 

Op zaterdag 1 maart a.s. te 20 u. 
heeft in Studio IV van de BRT een 
openbaar volksconcert plaats be
doeld als hulde aan Emiel Hulle-
broeck. Kosteloze toegangskaar-
ten kunnen aangevraagd worden 
bij Clem De Ridder, Direktie van 
het Kontakt- en Kultuurcentrum, 
Martelarenplein 23, 1000 Brussel. 

GROOT VLAAMS KINDER
EN VOLKSLIEDFESTIVAL 

Op zaterdag 15 maart heeft van 
20 u. af in Arenbergschouwburg 
te Antwerpen een Kinder- en 
Volksiiedfestival plaats, gekop
peld aan de Hullebroeck-herden-
king. 
Beide manifestaties ten zeerste 
aanbevolen ! 

STADSBESTUUR AALST 
Openverklaring van één betrekking van assistent part-time 
(12 uur per week) bij de stedelijke bibliotheken. 
De kandidaturen voor deelneming aan de examenproeven 
worden ingewacht tot UITERLIJK 31 MAART 1975. Zij moeten 
bij ter post aangetekende brief worden gericht aan het col
lege van burgemeester en schepenen, stadhuis te Aalst. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelij
ke of telefonische vraag worden bekomen ten stadhuize. 
Grote Markt 3 te 9300 Alst. (tel. 053/215751 - toestel 113 of 
114). 

Openverklaring van vacante betrekkingen in het stedelijk 
werkliedenkader. 
Volgende betrekkingen zijn te begeven : 

1 specialist A (badmeester-redder) 
4 geschoolde arbeiders A (bij de regie - slachthuis) 
4 halfgeschoolde arbeiders (bij de regie - waterbedrijf) 
8 schoonmaaksters 

De kandidaturen voor deelneming aan de examenproeven 
worden ingewacht tot UITERLIJK 1 MAART 1975. Zij moeten 
bij ter post aangetekende brief worden gericht aan het colle
ge van burgemeester en schepenen, stadhuis Grote Markt 3 
te Aalst. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelij
ke of telefonische vraag worden bekomen ten stadhuize. 
Grote Markt 3 te 9300 Alst. (tel. 053/215751 - toestel 113 of 
114). 

Aanleggen van een werf reserve van 12 politieagenten voor 
de duur van twee jaar. 
De kandidaturen voor deelneming aan het vergelijkend exa
men worden ingewacht tot UITERLIJK 31 MAART 1975. Zij 
moeten bij ter post aangetekend schrijven worden gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen - stadhuis 
te Aalst. 
De kandidaten moeten : 
1. Op 1 januari 1975 minmum 18 en maximum 35 jaar oud zijn 

(40 jaar voor de gerechtigden op prioriteit). 
2. Houder zijn van het diploma of getuigschrift van lager 

middelbaar onderwijs, of van onderwijs dat hiermede wordt 
gelijkgesteld overeenkomstig de normen die gelden voor 
het Rijkspersoneel. 

3. Slagen in een vergelijkend examen. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, telefoni
sche of schriftelijke vraag worden bekomen ten stadhuize -
Dienst personeel - Grote Markt 3 • 9300 Aalst (tel. 053/215751 
toestel 113 of 114). 

het f unktioneel kombinatiemeubel in eigentijdse, 
nuttig, esthetisdie vorm. 

Onze 
studiedienst 
lost 
uw 
woonprobleem 
gratis op 

Tumhoutsebaart 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36̂ 10.86 
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tel. 3347.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE . Tel. 24.25.23 

OP WERELDSAFARI... 
me» BERNARD HENRY ! 

VIJF DROOMREIZEN IN... EEN 
(Bangkok - Bali - AUSTRALIË - FIDZJI -

TAHITI - (Lima-Caracas) - FRANS-CUYANA, met 
AMAZONE-jungle 

. Technische reisorganisatie 

VLAAMSE TOERISTENBOND en AIR FRANCE 
Van 26 april tot 24 mei 

Reissom per persoon + 145.000 F. Vraag het uitvoerig programma f 

Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobtmarkt 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 vertegenv/oordigers. Vergunning Nr. 1185 - Kat. A 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
StMnhouwersvmt, 52 AntvMrpcn Ta). 03.31.35.83^ 

isi 
Vlamingen, 
vraag GRATIS 
advies voor uw 
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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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, Heutden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031 /37.45.72-19.30.29) 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel 24 80 80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . stalling 

KARAVANCENTRA ANT>WERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

BRANDBESCHERMINC 
met aangepast materiaal van «en 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAG 

Nlnoofse Steenweg 515 
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.0» 

Dames en heren, in uv/ belang 
wendt 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. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

MACONFECT - KLEDING 
Opperttraat 37 — LIEDEKERKI 

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 

Prinrta 

Vlaamse ko f f i e u i t 

Schaarbeek 

Koffiebranderij 

SAN O 

Emiel W i t t m a n s t r . 36 
1030 Schaarbeek 
T e l . (02)734 .56 .09 

Bestel te le fon isch of 
sch r i f t e l i j k 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 
voor AL Uv̂ ^ bieren 

en Limonades 

• 
Bilhulzan : Cogel* Osylal 73 

2600 Borchem-Antwarpcn 
Tel. (031)36.10.11 

Dehaegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (09)22.45.62 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

VERELST & DUCKAERT 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAG - VERDAL 

MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT) 
2000 ANTWERPEN - TEL. 33 46 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

* 

KINDERARTIKELEN : plooi- en v/andolv/agens . bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

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

kanieken - schooltassen • borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen en maatschappijen allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
TH IER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik van de dag van het 
jaar m iddag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 

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

Nadien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

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

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

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

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 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 pi . 
KONTICH ; Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86 
Wi| zoeken dringend als medewerkers Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak 
Schriftelijk aanbieden bi j • ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72. 

ALLE MONTUREN 
WALTER ROLAND 
ged ip lomeerd opt ic ien, 

e rkend door al le z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het hu isnummer I ) 
Telefoon (031)36.86.62 

T—^mir^ii»i.i.a -̂ iMaaBiiiii iiu»»."<'ii«i»«»'Wî iie "iC'i't'iRy iijilu»«i»wp»i"<''l»>pi»iijiMi '» v< Vti»ii 
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INFORMATIECENTRA 

ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

T i T i 
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Twee hoog In de Voldersstraat te Brus
sel huist sedert een paar maanden het 
vast VUJO-sekretariaat. Dat was pas 
mogelijk nadat de Volksunie-jongeren 
erkend werden door het ministerie van 
Ned. Kuituur en zetelen in de Ned. 
Jeugdraad. Het lokaal wordt inderdaad 
bestendig betrokken door, zoals dat 
officieel heet, « een ter beschikking 
gestelde ». Karel Van Reeth (Edegem), 
leraar van beroep, is de persoon in 
kwestie. Over deze funktie, het aan
staande VUJO-kongres en werking had
den wij een kort gesprek met hem. 

In het Koninklijk Besluit van 7 maart 
'74, dat het ter beschikking stellen van 
leraren voor politieke jongerengroepe-
ringen regelt, staat uitdrukkelijk ver
hield dat een vrijgestelde zich niet 
met administratieve bezigheden mag 
Inlaten maar uitsluitend voor kader
vorming bestemd is. Na verloop van 
tijd kan een administratieve kracht toe
gevoegd worden. 
Kadervorming waaronder dan te ver
staan is : het organiseren van studie
dagen, van kulturele manifestaties, het 
uitgeven van vorminggevende teksten, 
enz. 
Aan heel wat is reeds te merken dat 
een vrijgestelde de VUJO diensten 
kan bewijzen. Sedert meer dan één 
jaar verschijnt een tweemaandelijks 
tijdschrift : « Wij-Jongeren ». In elke 
provincie werd een VUJO-studiedag 
gehouden, zopas rolde een vade-me
cum van de persen, verscheen een lij
vige brochure over de legerhervorming 
en werd een groots kongres op het ge
touw gezet. Verder was de VUJO ak-
tief op het politieke vlak : amnestie, 
Schaarbeek, « Neen aan de 30 mil
jard », Halle, bij de opening van de 
gewestraad, vijgen voor Tindemans, 
enz... Tenslotte wensen wij er nog op 
te wïjzen dat de VUJO een zinnige bij
drage leverde op het laatste VU-kon-
gres. 

Veel van deze aktiviteiten waren 
slechts mogelijk omdat de VUJO nu 
ook van staatswege subsidies ont
vangt, zonder dat zij daarom aan 
Ideeëninbinderij moet doen. 
Tot voor kort leed de VUJO aan struk-
tuurgebrek. Enkele mensen trokken 
weliswaar hard aan de kar (waaronder 
vooral Nellie Maes) maar van een 
eigenlijke vertlkale opbouw was niet 
veel sprake. Deze opbouw wil de VUJO 
nu organiseren door een ernstige wer
king tiaar en vorming der kernen (die 
kunnen opgericht worden in een VU-
afdellng, op een school, een universi
teit, een bedrijf). VUJO is er zich ook 
van bewust dat een goedgestruktureer-
de groep met welomschreven werking 
en doeleinden ook op meer simpatle 
van de «oudere» VU zal kunnen reke
nen en ook de ouderen gemakkelijk zal 
kunnen overtuigen van « jonge » stand
punten. In dat verband was de rede 
van voorzitter Coveliers te Hasselt 
een stap in die richting. Het was ve
len opgevallen dat de toespraak «wijs» 
en volwassen was. 

Karel Van Reeth zegt daarover : « Ja, 
het was duidelijk een adhesieverkla-
ring. Een totaal ander standpunt dan 
bv bij de CVP- of BSP-jongeren. Die 
maken van de partijkongressen gebruik 

HETK0H6RES 
VAN BEVRUDE MENS 

om overal « tegen » te zijn .» 
Van Reeth onderstreept nog eens dui
delijk de taak van de VUJO : « Het 
vertalen van de Vlaams-nationale 
standpunten voor de jongeren en nieu
we jeugdige Ideeën naar de partij 
doorgeven ». 

MET BEVRIJDE MENSEN 

EN ONTVOOGDE VOLKEREN 

NAAR WERELDVREDE 

Het VUJO-kongres is ook weer een van 
die zaken waaraan je kan merken dat 
het de VUJO menens is. In vier veel
omvattende hoofdstukken laat de VU
JO zijn streven naar volwassenheid 
merken. 
Het eerste VUJO-kongres, met als te-
ma « Van individu tot wereldgemeen
schap », leverde een idealistisch beeld 
op van de denkmetode, volgens dewel
ke VUJO de ganse gemeenschap 
wenst herin te richten. 
Met dit kongres keert zij terug tot de 
werkelijkheid. Zij wenst op scherpe 
wijze aan de kaak te stellen dat ieder 
mens, in zijn eigen situatie, machte
loos is. En zij wil aantonen, hoe zij 
daarin verbetering wenst aan te bren
gen volgens de Idee van het integrale 
federalisme. 
(Integraal federalisme dat ook terug 
te vinden is op de oranje VUJO-shirts). 
De burger van waaruit alle cirkels van 
onze maatschappij (volk-wereld) ver
trekken wordt nader bekeken in zijn 
machteloze leefwereld. 
Zo zal hoofdstuk 1 handelen over de 
politiek machtelozen in de verdruk
kende samenleving. De bestaande ge
meentelijke instellingen (een interes
sante lus naar de aanstaande gemeen
teraadsverkiezingen) bieden kans op 
demokratische inspraak, maar, aldus 
de VUJO, die instelling moet geher
waardeerd worden. Hetzelfde geldt 
voor « het parlement en de burger ». 

BASKISCHE AVOND 

Op de vooravond van het kongres 
heeft in « De Stad Nantes », Gro
te Markt te Sint-Niklaas, om 20 u. 
een Baskische avond plaats. 
Programma : inleiding door Wal
ter Luyten; dia's over Basken
land ; optreden van Etchamendi 
en Larralde. 

L 

Hoofdstuk 2 handeldt over de verbrui
ker als machteloze. Hierin worden pro
blemen als manipulatie, bescherming 
en misbruik van de verbruiker behan
delt. 
Hoofdstuk 3 wil het over de probleem
groepen hebben. De VUJO zegt daar
over : 

«Wie op zeer uitgesproken wijze be
horen tot de « machtelozen » zijn die
genen die in onze hedendaagse maat
schappij niet, of zelfs negatief beoor
deeld worden omdat zij niet, of niet 
meer, voldoen aan de door de gemeen
schap zelf opgelegde krlterla. Deze 
krlteria zijn stelselmatig meer en meer 
toegespitst In materialistische zin, zo
dat zij thans nog uitsluitend berusten 
op zuiver ekonomlsche motiveringen. 
Wie niet kan of niet wil meespelen 
In het proces van produktle en van 
konsumptle wordt opzij gezet (« weg
geworpen ») of bewust uit de gemeen
schap geweerd >. 
Wereldvrede heet hoofdstuk 4. Hierin 
zal de VUJO pleiten, om terug te grij
pen naar de Vredesideeën der Vlaamse 
Beweging en de jongeren proberen te 
winnen voor een Europa van de volke

ren. Daarom lijkt het ons zo belang
rijk dat op het kongres afvaardigingen 
van Europese volksgroepen aanwezig 
zullen zijn. Dat ook een Nederlands 
kamerlid deze problematiek zal behan
delen. Over de wereldvrede zegt de 
VUJO : 

« De groeiende bewustwording bij ve
len van de noodsituatie waarin wi j ons 
bevinden en van de omvang van een 
mogelijke oorlog, het ontstaan van een 
vredeswetenschap, de impuls voor de 
vredestaak gegeven door verschillen
de levensbeschouwelijke gemeen
schappen, het sukses van vredesma-
nifestaties, het impakt van de massa
media die de vredeszaak zouden kun
nen dienen, het zijn zovele kansen die 
wij willen aangrijpen om op dit vlak 
wat te verwezenlijken, nu het even
wicht in de afschrikking tussen de 
grootmachten ons wat t i jd gunt ». 
Tot daar een kort overzicht van 't pro
gramma van het tweede VUJO-kongres 
dat volgens Karel Van Reeth zal uit
groeien tot de definitieve doorbraak 
van de VUJO. Wij hopen het met hem. 
Ten bate van de Vlaams-nationale par
t i j maar ongetwijfeld ook van de, vaak 
ten onrechte bekritiseerde, VUJO ! 

« WIJ-JONGEREN » 

Een abonnement op dit nationaal 
VUJO-blad kost minimum 50 fr. (meer 
mag natuurlijk ook). Het blad ver
schijnt tweemaandelijks en bevatte 
reeds zeer goede stof tot nadenken 
en gesprek. Zo behandelde het nr 2 
van nov. '74 de twintigjarige VU. Naast 
een eigen VUJO-standpunt werden er 
colums gepubliceerd waarin Vlaams-
nationalistische organisaties vrijuit 
over de VU hun mening zegden. Het 
decembernummer van '74 had het over 
de vrede, de uurkredieten en In een 
sterk gefundeerd artikel over am
nestie. Verder bevat het blad een rul-
me rondschouw in de verschillende 
VUJO-kernen overal te lande. (Bank
giro 001-0196241-86 van VUJO-Natio-
naal, p.a. Rita Haudenhuyse, Tuinwijk 
J. Verhaegen 5, 9220 Merelbeke. Ver
melden : « Wij-Jongeren »). 

Maurlts van Liedekerke 

met bevrijde nflGnSGII 

en ontvoogde VOlkeren 

naar w e r e l d v r e d e 

PROGRAMMA VUJO-KONGRES 
10 uur : plenaire openingszitting : situering en motivering van het kongres door 
Karel Van Reeth. 
11 uur : sektievergaderingen met referaten en bespreking van de ontwerpresolu
ties en de amendementen : 
1) « de burger, een politiek machteloze » ; referent : Boudewijn Vlegels. 
2) « de verbruiker : een ekonomisch machteloze > ; referente : Vroni De Bodt. 
3) « de probleemgroepen : sociaal machtelozen » ; referent : Dirk Van Gelder. 
4) « wereldvrede > ; referent : Mark Cels. 
12 uur : plenaire zitting over aktuele politiek ; referent : Hugo Coveliers. 
12.30 uur : middagpauze. 
14 uur : plenaire zitting met stemmingen over de resoluties. 
16 uur : dia-kritische kijk op onze samenleving. 
16.15 uur : slotzitting : 
• verwelkoming buitenlandse afvaardigingen (uit Noord-Nederland, Baskenland, 
Frans-Vlaanderen...); 
• « Het Europa der Volkeren », toespraak door Henk Waltmans, PPR-kamerlld uit 
Nederland ; 
• kleinkunstintermezzo door de twee bekendste Baskische protestzangers : Etcha
mendi en Larralde ; 
• « Herbronning van de Vlaamse Beweging », toespraak door VU-kamerlld Willy 
Kuijpers ; 
• korte boodschap door Huguette De Bleecker, VU-partiJbestuurslld; 
• kongresrede door Hugo Coveliers, VUJO-voorzltter; 
6 slotwoord door de kongresvoorzltter, Boudewijn Vlegels. 
18 uur : slot. 

PRAKTIKA 

• Alle VU-leden tot 35 Jaar hebben stemrecht op het kongres. Zij kunnen op het 
kongressekretarlaat een stemkaart krijgen op vertoon van hun VU-lidmaatschaps-
kaart en hun Identiteitskaart. 

• Alle VU-kaderleden worden uitgenodigd als « waarnemers ». WIJ verwdchten 
vooral een eivolle zaal voor de slotzitting, die uiterst interessant belooft te worden. 

• Hotel Serwir bevindt zich naast het stedelijk zwembad (kruispunt oude baan 
Antwerpen - Gent en baan SInt-NIklaas - Temse). 

• Tijdens de middagpauze kan tegen demokratische prijs ( ± 100 fr.) gegeten 
worden (tegenover hotel Serwir). 
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