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UITDAGING!
De Schaarbeekse FDF-burgemeester heeft — kennelijk in afspraak met zijn partij — liet kompromisvoorstei van minister van Binnenlandse Zal<en Micliel CPSC) dus koudweg naast zicli neergelegd. Dat
voorstel, die « elegante oplossing » volgens sommigen, was overigens belachelijk en voor de Vlamingen niet eens aanvaardbaar.
In de lokettenzaal van het Schaarbeekse gemeentehuis blijft de toestand dus onveranderd. Een toestand die donderdag door de Waalse minister zelf
nog omschreven werd als « een krenkende diskriminatie tegenover onze Nederlandstalige Brusselse medeburgers ». Inmiddels maken andere FDFburgemeesters uit de Brusselse agglomeratie zich
klaar om het racistische sisteem-Nols ook op hun
gemeentehuizen in te voeren.
Wij staan hier voor een weloverwogen, doelbewuste
uitdaging van het FDF aan het adres van de hele
Vlaamse gemeenschap. Alle woordvoerders van
onze gemeenschap, in pers en parlement, hebben
de anti-Vlaamse onwettelijkheid te Schaarbeek ondubbelzinnig veroordeeld en geëist dat de wet naar
letter en geest zou worden toegepast. Door dit te
weigeren wil het FDF kennelijk het Vlaamse weerstandsvermogen testen, zijn elektorale positie te
Brussel verstevigen met hét oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, maar tevens —
en vooral — een krachtproef uitlokken met als
Inzet de tweetaligheid van de ambtenaren ofwel
deze van de diensten in de Brusselse agglomeratie.
Elkeen weet dat de meeste en de beste tweetaligen onder de Vlamingen zijn te vinden. Doordat de
wet tot hiertoe voor alle ambtenaren die in kontakt
komen met het publiek de tweetaligheid eiste te
Brussel, kwamen heel wat van die ambten spontaan
in handen van Vlamingen. Dit is al lang een doom
in het oog van de meest rabiate (en meestal eentalige) fransgezinden. Zij willen die tweetaligheid der
ambtenaren vervangen door een tweetaligheid der
diensten, door een sisteem è la Nols. Daarbij gaan
ze steevast uit van het (valse) gegeven dat de Vlamingen in de Brusselse agglomeratie nog slechts
10 è 15% van de bevolking zouden uitmaken. Bijgevolg moeten die dan ook maar vrede nemen met 10
è 15% van de loketten en ambtenaren. Overal elders
kunnen dan rustig eentalige frankofonen worden
benoemd, zoals dit nu reeds het geval is in de binnendiensten van vele Brusselse gemeenten. Dit is
een aspekt — het gaat ten slotte om vele betrekkingen — dat in de Vlaamse pers tot nogtoe uit het
oog werd verloren.
Bij dit alles slaat de regering-TIndemans een modderfiguur. Het wordt nu wel voor iedereen duidelijk
dat Tindemans een zwakkeling is, terwijl de andere o Vlaamse » excellenties in zijn ploeg blijkbaar
ook niet veel ruggegraat hebben. De regering heeft
FDF-provokateur Nols al veel te lang laten betijen.
De wijze waarop minister Michel — na maanden
treuzelen — Nols vorige maandag op zijn kabinet
ontving (het was alsof Nols zijn beste vriend was,
die hij geluk wenste om zijn « kordaatheid ») heeft
velen in Vlaanderen geërgerd. En dat Michel zelfs
nu nog, na het botte « njet » van Nols, zijn fluwelen
handschoen-politiek voortzet is ongehoord. Die
nieuwe raadpleging van de Raad van State, terwijl
reeds een arrest voorligt, wordt in Vlaanderen bijna
als een provokatie aangevoeld. Als de regering
niet zéér spoedig en drastisch tegen Nols gaat optreden, zal zij alle krediet verliezen en een toestand
in leven roepen die verstrekkende gevolgen kan
hebben. Tindemans mag niet langer zijn verantwoordelijkheid ontvluchten. Er zit dinamiet onder Ministar van Binnenlandse Zaken Michel (PSC) drukt hartelijk de hand van provokateur Nol« (FDP) na M n vriendschappelijk
Paul Martens onderhoud vorige maandag op ilfn kabinet.
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voogdingsstrijd. Gerard Siegers
gaf destijds het goede voorbeeld.
Zoals hem hebben we er tien nodig in de partij. Samen met andere militanten wellicht, hoop ik
op een hernieuwde aktie, met
aan de spits de parlementairen.
Doe met en zoals TAK, op straat
en op het veld, het initiatief aan
degenen die men tracht dood te
zwijgen I
J.W., Lille

AMNESTIE-AKTIE
HERDENKEN
Steunend op de ervaringen van
het verleden, staat het sedert
meerdere jaren vast, dat Amnestie op Belgisch nationaal vlal<
NOOIT zal kunnen bekomen worden.
't Is zelfs mijn vaste overtuiging,
dat we met steeds opnieuw om
Amnestie te •• smeken », de kans
om ze te bekomen steeds maar
verkleinen I We zitten met het
Amnestie-probleem op de verkeerde weg.
Volgens mijn bescheiden mening
zou het probleem in het licht van
de in het verleden opgedane ervaringen moeten herdacht worden,
ik bedoel de taktiek om ze te bekomen. Er zou pragmatischer
moeten te werk gegaan worden.
De grote meerderheid van het
Vlaamse volk is reeds lang voor
Amnestie gewonnen, en moesten
wij het in federaal staatsverband
voor het zeggen hebben, zou Amnestie reeds lang in gunstige zin
tot het verleden behoren.

NIET AKKOORD
In een toespraak tot de Kulturele
Kring te Anderlecht sprak senator Lode Claes als zijn mening uit,
dat betogingen als deze van Tak
te Schaarbeek, de belangen van
de Brusselse Vlamingen eerder
schaden dan goed doen. Hij beschouwt deze manifestaties als
een uiting van machteloosheid.
Ik ben het met deze zienswijze
niet eens : juist door op straat
te komen dwingen we de verwezenlijking van onze eisen af en
dus moeten dergelijke betogingen
gesteund worden. We moeten
zelfs ijveren om steeds talrijker
tegen Nols en zijn gangsters te
manifesteren. Hoe talrijker de
Vlaamse betogers, hoe eerder
Tindemans zal gedwongen worden, Michel tot maatregelen tegen wetsverkrachter Nols aan te
zetten. Met akademische betogingen, moties, papieren protesten, deftig gedrag en zelfs met
parlementaire interpellaties (goed
als begeleiding !) alleen komen
we er nooit.

In deze optiek lijkt het mij logisch
dat om tot een definitieve oplossing van de oorlogsnaweeën
te komen, ten minste hier bij ons
in Vlaanderen, dat er naar een
spoedige verwezenlijking van een
federale staatsindeling van België
zou gestreefd worden ZONDER
d a t - daarbij onderhandeld wordt
over Amnestie !
Want dat heeft het verleden ook
reeds meermaals bewezen, dat
onderhandelingen over de federale staatsindeling van het land,
telkens weer opnieuw op losse
schroeven komen te staan van
zodra het Amnestie-probleem te
berde gebracht wordt (Steenokkerzeel).
Ik meen dat het ook toen politiek
fout was het Amnestie-vraagstuk
op tafel te gooien op een ogenblik dat men reeds tot een onverwachte verstandhouding gekomen was ten 1ste en ten 2de omdat het Amnestie-vraagstuk in feite niets te maken had met de
problemen waarover men onderJiandelde I
Het is mijn vaste overtuiging, dat
aan het Amnestie-probleem alléén
een gunstige oplossing kan gegeven worden in een federaal ingedeeld België, omdat in zulk België ook de kwestie van de Amnestie zou herleid worden tot een
probleem, dat uitsluitend tot de
regio's zou behoren, m.a.w. alléén nog een regionaal probleem
zou zijn, instede van een nationaal.
F.B., Heverlee
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21-jarige gediplomeerde A3 mechanika, A3 elektro-mechanika en
A2 nijverheidselektronika, in orde
met militieverplichtingen, zoekt
passend werk. Schrijv. of tel. :
sen. Jorissen, Louisastr. 31, 2800
Mechelen. Tel. (015)51.35.96.
^
R 24
Jong meisje, klinisch laborante A l
zoekt werk. Inl. bij Huguette De
Bleecker, prov. raadslid, Tolhuisl.
15, Gent, tel. 25.64.87. .
R 25
— 22-jarige jongeman met A 2 diploma foto en film (NARAFI), tewerkgesteld als handelsreiziger,
zoekt betrekking die bij zijn diploma past. Hij wil graag in de radiologiedienst werken en is bereid kursus voor radiologie-technicus te volgen in Leuven.
— 18-jarig meisje, diploma P. Vermeir - Aalst, zoekt betrekking als
daktylo.
— 19-iarig meisje met diploma
van hoger middelbaar (ekonomische afdeling) en kennis van dak-

WIJ 1

verdedigt echt de middenstander : de VU of de PVV ?

« KLOKKEN ..

TERUG OP STRAAT

Met
belangstellende
verbazing
lees ik in « Wij » van 8-2-75 de
brief ; «de andere (antieke) klok»
van V.H.M. ; en denk aan al het
talent dat vrouwen versmoren in
kookpotten, aan de energie en het
intellekt dat ze, o zo normaal
spenderen aan tuintjes ,kinderen,
klets en andere kransjes. Doodjammer is dit toch !

Tijdens het kongres in Hasselt
werd door een bepaalde mandataris gewezejn op het zogenaamd liberaal karakter van de VU. Wanneer dit duidt op de openheid
t.a.v. levensbeschouwelijke visies
en een afkeer voor strakke dogma's kan ik akkoord gaan. Maar
m.i. dient een scherpe aflijning
gemaakt van onze volksnationalistische partij t.a.v. de PVV.
Deze partij, die behendig zowel
oppositie
als
regeringspartij
speelt is voor mij, sociaalvoelend'
volks-nationalist, bijna het omgekeerd evenredige van wat de VU
zou moeten zijn. De PVV telt het
minste aantal echte idealisten
(zie gehuurde plakploegen), de
VU toch wel wat meer 1 De PVV
stemde zonder verpinken tegen
de splitsing kiesarrond. Brussel,
telt onder zijn volksvertegenwoordigers nog franssprekenden, en
had de lef om de VU op de vingers te tikken omwille van hun
« extremistisch kongres ». En wie

Wat de VU en de PVV echter duidelijk afscheidt zijn hun sociale
4Drogramma's. Dat van de VU kan
gerust sociaal hoog gekwoteerd
worden. De PVV kiest voor de
ruimste mate van prive-initiatief.
Wie wijzigt er dan iets aan de kapitaals- en machtsophopingen in
handen van enkelingen : het
meest nefaste gevolg van een liberaal systeem.

werk in de streek van Essene,
Brussel, Asse of Aalst, als verkoopster, huishoudster, schoonmaakster, enz.
Inl. doorgeven aan : De Kegel
Georgette, volksvert,, Leopoldlaan
86, 9400 Ninove, tel. (054)33.43.47
R28

— Bediende, gespecialiseerd in
organisatiereizen, zoekt passende
betrekking.
— Bediende, ervaring kantoorhoofd, 34 j . , zoekt betrekking.
— 21-jarige, diploma A3 mechanika en elektro-mechanika en A2
nijverheidselektronika,
in
orde
met militieverplichtingen, zoekt
passende betrekking.
— 25-jarige, monteur, en lasser,
zoekt passende betrekking.
— Jonge man, 25 j . , ervaring boekhouding, zoekt betrekking in het
Antwerpse.
— Jonge dame, 23 j . , diploma Hoger Technisch Instituut Onthaal,
zoekt passende betrekking in priveebedrijf.
Schrijv. of tel. : sen. W. Jorissen,
Louisastr. 31, Mechelen, tel. 015/
41.35.96.
R 32

Want langs de andere kant is er
'n stel mannen, die, na zeer moeizame studies, gewrongen worden
op plaatsen, met taken die ze niet
aankunnen. Komt door dat stomme, afgezaagde liedje van : mannetje moet dit doen... vrouwtje
mag dit niet...
Nu heeft die antieke klok van
H.V.M, misschien wel veel waarde, maar oude klokken vallen gemakkelijk stil, dan is er geen repareren meer aan. Zelfs niet door
mannen !
R.D.V., Knokke-Heist

tylografie zoekt betrekking in de
streek van Tienen en Leuven en
bij voorkeur in een -parastatale
instelling.
— 19-jarige jongeman, diploma
A3 mechanika, 1 A2 scheikunde,
zoekt betrekking als kantoorbediende.
— jonge dame, diploma lager
middelbaar, zoekt passende betrekking .
— 24-jarige maatschappelijke readaptiekonsulente zoekt een geschikte job.
Voor inlichtingen zich wenden :
Dr. J. Valkeniers, Steenweg naar
Ninove 11, te Schepdaal. Tel. nr
(02)582.34.06.
R 26
Zoekt betrekking in Brussel, Mechelen, Leuven of omgeving, man
van 30 jaar, in bezit van diploma
humaniora
(eltonomische
afdeling) + getuigschrift 3 jaar publiciteit en dekoratie. Telefoneren
of schrijven naar Vic Anciaux,
Kleine Klepperstraat 4, 1881 Brussegem. Tel. 269.54.55.
R 27
35-jarige dame, door faillissement
van zaak op naam van haar man
financieel erg getroffen, zoekt

Wie is bereid landbouwer te helpen en tevens een goede investering te doen. Zeer goede landbouwgronden te koop in WestVlaanderen. Matige prijs. Goede
pachtprijs verzekerd. Reden is behoud van gebruik bij bestaande
gebouwen in eigendom. Voor inl.
z.w. tot sen. Willy Persijn, Ratelinge 11, Wingene. Tel. : 05f/
65.50.90.
R 29
Zoek tweedehands grote wagen
voor schrijfmachine Triumph matura 50. Tel. 031/76.51.30, JanPieter Maes.
R 30
Steno-daktylo, 18 j . , volledige opleiding, zoekt betrekking, zo mogelijk in de omgeving van Gent.
Schrijv. volksvert. Fr. Baert. R 31

De VU heeft op het kongres een
degelijk sociaal programma voorgesteld. De unanieme, soms bedekte afkeuring van de grote
pers, kan maar één konklusie toelaten : de partij moet terug de
straat op. Slechts met een voortdurende
beheersing
van
het
straatbeeld kunnen wij het tij keren. Het tij dat bij huidige verkiezingen de PVV als grote overwinnaar uit de bus zou laten komen. Wat niet van de VU zou kunnen gezegd worden.
De sociale strijd rnoet evenwaardig gevoerd worden met de ont-

27-jarige ingenieur grafische industrie (specialiteit : kwaliteltskontrole) met 5 jaar ervaring, ontslagen om zijn nationale overtuiging, zoekt werk in het Turnhoutse of in het Waasland. Kontakt :
Roeland Vergauwen, Brugstr. 10,
Turnhout, tel. 014/41.82.58.
R 33
(zie ook biz 22)

Senator Lode Claes vertolkt telkens opnieuw afwijkende standpunten, • die de VU als zodanig
niet binden. Het wordt tijd dat de
partijleiding én senator Claes dat
eens duidelijk zeggen, ten einde
misverstand en verwarring te vermijden.
CR., Brugge

ANTI-VLAAMS
Graag mijn mening over TAK-betoging Schaarbeek.
Betr. : « Gazet van Antwerpen »,
zg. de meest Vlaamse gazet (geweest !). Ja, ik ben G.V.A.-lezer,
omdat het de meest Vlaamse gazet was. Sinds enkele maanden
is ze afgedwaald naar 'n onVlaamse, anti-Vlaamse houding,
dit om de zg. Vlaamse CVP te
sparen I CVP die anti-Vlaams reageert !
Een zg. Vlaams dagblad dat de
Schaarbeekse politie en rijkswacht verdedigt tegen een gerechtvaardigde- Vlaamse els is
voor mij anti-Vlaams !
« Herrie
ontstaan
door
de
VMO ! » (dixit G.V.A.). Neen I
Herrie is ontstaan door 't verbieden van 'n betoging, die de wetten wilde doen toepassen.
R.F., Kontich
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Zowel in de Kamer als de Senaat waren de VU-parlementsleden ook deze week weer
biezonder aktief. Over hun
omvangrijk en zeer verscheiden parlementair werk brengen wij volgende week verslag
uit.

Donderdag 20
• Men herinnert zich dat CVPfral(tieleider Blancltaert in de Kamer protesteerde tegen het feit
dat het grootste deel van de VUfraktie de zitting verliet om een
bliksemaktie uit te gaan voeren in
het Schaarbeekse gemeentehuis.
En dit terwijl zo'n belangrijke
aangelegenheden als het wetsontwerp op de mijnwerkerspensioenen op de agenda staan, zo zei
de CVP-er met een uitgestreken
gezicht. Vandaag kregen de CVPers van hetzelfde laken een broek
aangepast. Toen er in de Senaatskommissie
voor
Sociale
Voorzorg moest gestemd worden
over het hoger genoemde wetsontwerp op de mijnwerkerspensioenen, protesteerde de VU omdat de vertegenwoordigers van de
meerderheidspartijen niet in aantal waren. « Het Volk » zou 's anderendaags vaststellen : « Het
was dus dank zij enkele leden
van de oppositie dat het ontwerp
kon goedgekeurd worden ».
• Uit de Senaatsbespreking van
de Rijkswachtbegroting blijkt dat
de rijkswachteffektieven de jongste 15 jaar sterk zijn uitgebreid.
In 1960 beschikte de rijkswacht
over 12.830 manschappen en 350
officieren. Nu is het objektief :
21.000 manschappen en meer dan
duizend officieren. Een aardig
beroepslegertje op zichzelf, sterk
gedisciplineerd en zwaar bewapend : een veilige schutze voor
het regime als het erop aan komt.

Vrijdag 21
• De regering drong er bij het
gerecht op aan dat de wet van
1934 op de privé-mtlities strenger
zou worden toegepast. Indien
blijkt dat de bestaande wetgeving
niet volstaat, zal justitieminister
Vanderpoorten CPVV) een aanvullend wetsontwerp indienen. Denkt
hij daarbij wel aan de VMO, of
heeft hij eerder groepen zoals
AMADA op het oog ?
• Senator Saint-Remy (PSC) die
de verslaggever was van de taalwet die in augustus 1963 werd
goedgekeurd, verklaart in een interview met * La Libre Belgique » onomwonden dat Nols te
Schaarbeek duidelijk de wet overtreedt met zijn beruchte loketten-

regeling. Een vrij moedige verklaring van Saint-Remy in de gegeven omstandigheden. De regering is minder dapper. IVIaandag
zal minister van Binnenlandse Zaken i\4ichel eens praten met Nols,
en de regering wil nog maar eens
het advies vragen van de Raad
van State, ditmaal een formeel,
officieel en definitief advies. En
liefst vóór 16 maart...
• Onderwijsminister De Croo liet
het onderwijzend personeel, dat
met een staking dreigt, weten dat
per staking 1/30ste van hun wedde zal ingehouden worden.
• In een parlementair verslag noteert « Het Volk » : « De regeling van de parlementaire werkzaamheden is de jongste tijd zulkdanige poespas geworden dat
"een mens er nog aan uit kan ».
Tindemans zou nochtans ook dat
veranderen, en het parlement opnieuw laten waarderen en respekteren...

• Tijdens de algemene vergadering van de Vlaamse Bosbouwvereniging te St-Nikiaas wees staatssekretaris Poma erop dat wij in
feite nog nergens staan met een
eigen Vlaamse bospolitiek, hoe
dringend die ook geboden is. In
cte regering is daarvoor te weinig interesse en nagenoeg geen
geld ter beschikking.

Maandag 24
•
In « Le Soir » onderzoekt
Charles Rebuffat de mogelijkheden van de regering om uit de
kommunautaire impasse te geraken. Hij komt tot het besluit dat
Tindemans, wil hij nog enige tijd
eerste-minister blijven, naar een
fundamenteel akkoord moet streven via een nieuw gesprek van
gemeenschap tot gemeenschap.
Hij hoeft daarvoor niet eens zijn
regering uit te breiden, aldus Rebuffat, die verwijst naar het
schoolpakt dat toch ook tot
stand kwam zonder dat er een regering van nationale unie diende
te worden gevormd.

Wilfried Martens is kennelijk Wezembeek-Oppem en de hele periode van ihet « Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens » vergeten. Hij zwijgt momenteel in
alle talen...

Zaterdag 22
• Het dagblad « De FinancieelEkonomische Tijd » meldt dat het
aantal volledige werklozen op 15
febr. gestegen was tot 151.858
Dit is een vermeerdering met
4.059 ( + 2,7%) in vergelijking
met einde januari, op 14 dagen tijd
dus. In Vlaanderen waren er dan
74.675 volledig werklozen, in Wallonië 57.373 en in de Brusselse
agglomeratie 19.810. De aangroei
van de volledige werkloosheid lag
in Vlaanderen beduidend hoger
{+
2.121)
dan
in Wallonië
( + 1.127) en te Brussel (-1- 811)
hoewel dit laatste cijfer in verhouding het hoogste Is.
• Het verlies van de Sabena over
het boekjaar 1974 wordt geraamd
op niet minder dan 1,8 miljard
frank. Dit is meer dan de helft
van het hele maatschappelijke kapitaal. Dat begint sterk op bankroet te ll|ken.

EEN KAT IN HET NAUW...
Nog maar enkele weken geleden vertelde eerste-minister Tindemans aan
iedereen die het horen wilde dat aan
een nieuw gesprek van gemeenschap
tot gemeenschap nu niet kon gedacht
worden : de strijd tegen de inflatie
en de werkloosheid vergde immers
alle aandacht.
En kijk, plots laat hij via « De Standaard » weten dat zo'n dialoog tussen
onze gemeenschappen toch wel dringend geboden Is en dat hij aan zijn
kabinetsraad zal voorstellen die spoedig weer op gang te brengen.
De man met wie alles anders zou worden weet blijkbaar niet goed meer op
welk been dansen. Zijn hele « plan »
lijkt pure improvisatie en Is blijkbaar
een wanhopige poging om de aanzwellende krisis binnen zijn regering
te bezweren.
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• Tijdens een talrijk bijgewoonde zitting van de « Europese Eresenaat » in het Antwerpse Osterriethuis werden de Europese persprijzen uitgereikt aan Manu Ruys
van « De Standaard » en aan de
Duitse joernalist Claus Schöndube
Eregasten waren Altiero Spinelli
en Dimitri Panin. Men moet de
hardnekkigheid bewonderen waarmee Walter Kunnen de Europagedachte en het federalisme blijft
nastreven, ondanks het scepticisme van velen.

• Minister van Binnenlandse Zaken Michel heeft een onderhoud
met FDF-burgemeester Nols. Hij
stelt hem een « elegante oplossing » voor : alle burgers zouden
voortaan aan alle loketten terecht
kunnen en de aanduidingen zouden tweetalig zijn maar in grote
letters zou aangegeven worden in
welke taal de ambtenaar zich het
best kan uitdrukken. Een lachwekkend « Belgisch » kompromis.
Nols wil er twee dagen over nadenken en zijn FDF-vrienden raadplegen. De FDF-burgemeester van
Etterbeek laat weten dat hij in
zijn nieuw gemeentehuis het sisteem-Nols zal Invoeren...
• Te Charleroi betogen de Waalse arbeiders massaal voor het
recht op arbeid in eigen streek.
Zij werden daartoe opgeroepen
door het Gemeenschappelijk Vakbondsfront (ACV en A B W ) . Ernest Davister (ABVV) zegt daar
dat deze manifestatie nog door tal
^'an andere zal worden gevolgd,
uiteindelijk op algemene Waalse
schaal. Men vraagt zich af waarom
de ACV-ers en ABVV-ers in Vlaanderen geen vin verroeren. Daar
stijgt de werkloosheid nochtans
het snelst I
• Het Ministerkomitee voor Institutionele Hervormingen wordt
het intern niet eens over de « kulturele » (naar de twee gemeen-

Het gaat inderdaad niet zo best in het
nog jonge regeringshuishouden. De
hardnekkigheid waarmee het RW zijn
stokpaardje van de voorlopige gewestvorming berijdt, werkt een aantal
CVP- en PVV-regeringsleden behoorlijk op de zenuwen. De hele pers
heeft immers de vernietigende VUkritiek op dit volslagen nutteloze maar
biezonder gevaarlijke misbaksel van
Perin overgenomen. In de regering zelf
vormde zich, mede onder invloed van
de snel toenemende kommunautaire
spanning en de heilzame schrik voor
de VU-konkurrent, een soort Vlaamse
fronde tegen de Waals-Brusselse pogingen om de voorlopige gewestvorming zover mogeHjk In de richting van
'n drieledige gewestvorming te stuwen.
Bij enkele van de Vlaamse regeringsleden, vooral bij de ministers De
S a e g e r en D e B a c k e r , is —
naar aanleiding van de diskussie over
de « kulturalisatie » of de « regionalisatie » van bepaalde kredieten — het
besef blijkbaar doorgedrongen dat
men aan een fundamentele keuze toe
is inzake de toekomstige staatsstruk-

schappen toe) ofwel de « regionale » (naar de drie gewesten toe)
toewijzing van een zestal betwiste materies zoals het Nationaal
Werk voor Kinderwelzijn, de kinderdagverblijven,
het
medisch
schooltoezicht, de
voorlichting
over kontraceptie huwelijks, en
gezinsvoorlichting. In feite botsen
hier de visies van de voorstanders van een federalisering met
z'n tweeën en die van de — van
Vlaams standpunt onaanvaardbare «gewestvorming» met z'n drieen : Vlaanderen, Wallonië, Brussel. Premier Tindemans koos in
die omstandigheden de « oplossing » die « La Libre Belgique »
hem dezelfde morgen influisterde : die materies « voorlopig »
nog een tijdlang « nationaal »
houden...
• Vanaf 1 april zullen al diegenen die drinkwater betrekken via
de
Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling (TMVW) hun water
zomaar ineens 60% duurder moeten betalen. Een van de oorzaken van deze drastische kostenstijging is het feit dat de Waalse
provincies Henegouwen, Luik en
Namen zware taksen zijn gaan
leggen op de waterwinning. Het
« Waalse water » dat aan de flamins wordt geleverd moet duur
worden betaald. Na de Arabische
oliesjeiks, straks Waalse watersjeiks ?

'< het grote overleg » worden.
Heeft de eerste-minister, niet
goed meer wetend van welk hout
nog pijlen maken, zich gemspireerd aan het artikel van Rebuffat in « Le Soir » ?
• Tijdens een vergadering van
het partijbureau van het Rassemblement Walton krijgt voorzitter
Gendebien de opdracht na te
gaan « of de andere regeringspartners
het
regeringsakkoord
van juni 1974 willen blijven naleven ». Het RW wil met andere
woorden weten of haar fameuze
« voorlopige gewestvorming »
(waarvan iedereen nu, in navolging van de VU, zegt dat ze zin
loos én gevaarlijk is) nog enige
kans maakt.
• In de Wetstraat wordt het voornemen van de eerste-minister (indien « De Standaard » althans
goed geïnformeerd was) op veel
scepticisme onthaald. Het lijkt 'n
paniekerige improvisatie. In VUen BSP-kringen is men niet geneigd zich te laten manoevreren
om de eerste-minister toe te laten de moeilijkheden in de schoot
van de regering te omzeilen.
• In de Antwerpse petroleumsektor komt het tot vrij omvangrijke
schokstakingen in de raffinaderijen en distributiebedrijven. Een
teken temeer aan de wand : ook
de sociale onrust neemt snel toe.

Woensdag 26
• Het officiële indekscijfer voor
de maand februari bedraagt 138,13
punten. Dit is, in vergelijking met
januari, een stijging met 1,54 punt.
De inflatiestuwing wil maar niet
verminderen. Het hele anti-inflatiebeleid van de regering-Tindemans bliikt steeds meer een reusachtige flop.

Vandaag wordt Willy Claes in opvolging van Jos Van Eynde medevoorzitter van de BSP. Een nieuwe kans voor het Vlaamse socialisme ?
• De Militaire Sindikale Centrale (Sindic) stuurt een ultimatum
naar Vanden Boeynants : binnen
de maand moet hij onderhandelingen aanvatten over de aanpassing
van de militaire wedden aan die
van de rijksw- ht. Daar komt nog
herrie van.

Dinsdag 25
• « De Standaard » meldt dat
eerste-minister Tindemans vrijdag
aan de ministerraad zal voorstellen een nieuw gesprek « van gemeenschap tot gemeenschap »
tot stand te brengen en dit moet

tuur. Het laatste woord is daarover
nog niet gesproken in de regering.
Aan Vlaamse zijde zou men het liefst
de ganse voorlopige gewestvorming
kompleet opdoeken, maar dan dreigen
RW en PSC het regeringsschip tot
zinken te brengen.
Deze moeilijkheden, en de herrie rond
de opstandige Schaarbeekse burgemeester, leidden direkt tot het manoever van Tindemans. Hij hoopt daarmee tijd te winnen en het leven van
zijn ruzieënde regering nog wat te
rekken.
De situatie is biezonder gevaarlijk.
Niemand wenst op dit ogenblik een
regeringskrisis, nu de inflatie en de
aanhoudend stijgende werkloosheid inderdaad alle zorg vereisen.
Te meer daar hot vermoeden bestaat
dat het een lange krisis zou kunnen
worden.
Des te groter is de verantwoordelijkheid van Tindemans, rond wie grote
verwachtingen kunstmatig werden gewekt, maar die nu een erg zwakke regeringsleider en een twijfelaar blijkt

• In verband met het zogenaamde voorstel-Tin(jemans om een
nieuw gesprek <cvan gemeenschap
tot gemeenschap » aan te vatten
zegt het partijbestuur van de VU
dat de regering haar eigen verantwoordelijkheid moet opnemen.
Dit zowel inzake de inflatie, de
bestrijding van de werkloosheid
en de Vlaams-Waalse problemen.
De oppositie heeft niet tot taak
de innerlijke moeilijkheden op te
lossen. De regeringspartijen moeten zelf uitmaken wat ze willen.
De VU kan in geen geval aanvaarden dat dit « voorstel » als voorwendsel zou worden gebruikt om
niets meer te doen o.m. inzake de
voor de Vlamingen beledigende
toestand in het Schaarbeekse gemeentehuis. Om de wet toe te
passen is geen overleg meer nodig, aldus de VU.
• Ruim tweeduizend burgemeesters en gemeentemandatarissen
komen de regering diets maken
hoezeer talrijke gemeenten in financiële moeilijkheden zijn geraakt o.m. door de schuld van de
regering zelf, die « besparingen •
deed op kosten van het Gemeentefonds.

te zijn. Hij is kennelijk niet opgewassen tegen de touwtrekkerijen rond alles en nog wat tussen zijn ministers
en staatssekretarissen.
Het is echter niet de taak van de oppositie (VU en BSP) om de regering
uit de zelfgemaakte puree te halen.
De VU heeft zich nooit onttrokken aan
overleg over de belangrijke gemeenschapsvraagstukken, zeker niet aan
overleg tussen de Vlaamse partijen.
Zij heeft het integendeel meermaals
zelf voorgesteld. Maar ze wenst zich
niet te laten misbruiken om de onmacht van deze regering te kamoefleren.
Biezonder jammer daarbij is dat Tmdemans, door de ongebruikelijke en
onhandige wijze waarop hij zijn «voorstel» bekend maakte, een op zichzelf
waardevolle idee heeft gekompromitteerd. Hij geeft de indruk ze te misbruiken om de moeilijkheden in zijn
regering te omzeilen. Dat is niet ernstig voor iemand die graag door wil
gaan als een staatsman.
Paul Martens.
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WAT EEN HUISVROUW
WAARD IS
Het wordt allemaal niet
geteld : eventjes stofzuigen, was in de machine
stoppen, strijken (wat een
akelige karwei soms I),
etentje koken ('t is in een
mum van tijd allemaal op
en 't duurde soms uren
om het gaar te stoven...)
en dan wat je nog allemaal
moet
beantwoorden, volbrengen...
— « Dikteer je me het
stuk, moeder ? ».
— •< Heb je al die fakturen ingeboekt ? ».
— « Vond je het vaktijdschrift in de boekhandel ? ».
En daarbij moet je het kind-met-griep troosten, trachten de
afloop te ontstoppen (de loodgieter komt toch niet voor zo'n
kleine karwei) en nog vlug een lus aan Mies' turnpak naaien,
want dat vergeet ze toch.
Het wordt allemaal niet geteld, wat de thuiswerkende vrouw
verricht : duizend-en-één dingen, die je soms kan weerspiegeld zien in een rij van heldere vensters, een fris-geschilderde deur en de nette boterhamtas van Truusje.
Een Duits tijdschrift berekende het maandloon van één huisvrouw met twee kinderen op dertigduizend frank.
Zij werd gekwoteerd op de beroepen die ze In het huishoudelijke kader beoefent : kokkin, schoonmaakster, kinderoppaster, lerares, inkoopster, strijkster en wasvrouw, naaister,
arbeidster,
tuinierster,
ziekenverzorgster,
boekhoudster,
dienster en binnenhuisarchitekte.
Hoeveel uren werkt de thuiswerkende vrouw ?
Voor haar gelden in dit verband negentiende-eeuwse normen,
eindeloze werkdagen soms, waarmee ook de zelfstandigethuiswerkende man geplaagd zit.
Frau Muller zou tot zeventig uren in de week presteren,
madame Dupont ongeveer vijftig uren en miss Miller zou er
zevenenveertig kloppen. Indien we een gemiddelde maken,
kunnen we een vijf-envijftigurenwerkweek voor onze eigen
mevrouw Janssens als niet zo utopisch beschouwen. Laten
we er terloops bij opmerken dat de buitenshuis-werkende
nogmaals dertig uren arbeid in huis aflegt, zodat zij zeker
rond de zeventig maal zestig minuten in de week doende is.
Een andere recente studie heeft de huisvrouw hier tenslotte
zesenveertig uren laten werken, en heeft een schatting gemaakt van alle uren die alle thuisblijvenden zouden opbrengen, en elk uur 100 frank waard geacht (het loon voor een
onderbetaalde handlanger...).
Er zouden in België 1,6 miljoen vrouwen-aan-de-haard zijn, en
hun arbeid zou 383 miljard frank waard zijn.
Maar de huisvrouw kent geen betaalde vakantie, geen vrij
weekend, geen dertiende maand en kan nooit in staking. (Er
bestaat geen sindikaat voor huisvrouwen, alhoewel bij onze
Oosterburen een 150.000 leden tellende Deutsche Hausfrauenverband aan 't werk is, dat al zeventien jaar lang
ageert, maar met weinig resultaat...).
Bovendien staat ze onder steeds grotere « stress » en lijdt
daar evenzeer onder als de manager van een firma-in-expansie of de voorzitter van een politieke partij-in-de-regering.
Tenslotte is zij regelmatig het slachtoffer van beroepsongevallen (in West-Duitsland drie miljoen per jaar, waarvan
11.000 dodelijke...). Als zij ziek is, kan zij geen ziektevakantie nemen, zij zal maar het werk laten als ze werkelijk eindekrachten is.
Voor al haar ijverig, opofferend, volgehouden en geduldig
werk, krijgt de huisvrouw weinig lof : « men » stelt haar
Integendeel voor als de kletstante die elke morgen op het
hoekje eindeloze gesprekken voert, als de in stofjas uitgedoste en met ragebol uitgeruste netheidsmaniak, als het
domme gansje dat zelfs van de kookpot uiteindelijk geen
verstand heeft, want als Piet wil, kookt hij beter...
Wie wil nog een beroep uitoefenen dat onbetaald is, als
belachelijk wordt voorgesteld, geen enkele maatschappelijke
zekerheid of erkenning biedt ?
En dan maar sakkeren dat de meisjes en de vrouwen een
betaalde job willen... en het buitenshuis gaan zoeken.
H. De Bleecker

Het maandblad « De Brusselse Post » (orgaan
van het Vlaams komitee voor Brussel) vroeg aan
enkele woordvoerders van de Vlaamse politieke
partijen wat zij denken van deze stellingname. Het
is immers duidelijk dat men er niet aan denkt de
« liberté du père de familie» nog ooit af te schaffen.
Ziehier wat VU-volksvertegenwoordiger Jef Valkeniers daarop antwoordde.
Op 1 september 1971 werd in Brussei-Hoofdstad
de « vrijheid van het gezinshoofd » ingevoerd. Eén
van de kompensaties die de Vlamingen daarvoor

kregen, waren de verlaagde leerlingennormen in het
lager onderwijs, zoals bepaald werd in het KB van
5 mei 1971.
Tijdens de vergadering van de Nationale Schoolpaktkommissie van 15 Januari hebben franstalige
leden — Serge IVIoureaux en Didier Van Eyll — zonder meer gezegd dat die gunstige normen voor de
Vlaamse scholen moeten worden afgeschaft, zoniet
zullen hun partijen — FDF en Parti Liberal Bruxelloisx — het rationalisatieplan niet goedkeuren.

NIEUW OFIENSIEF
TEGEN DE
VLAAMSE SCHOLEN TE BRUSSEL
Deze chantage van de rabiate
franstaligen uit de hoofdstad sluit
volledig aan bij al hetgeen we
sedert Hertoginnedal mochten beleven.
In plaats van onze meerderheidspositie te laten gelden, zoals dit
past in een demokratische staat,
veroorzaakten de Walen met hun
minorisatie r e f I e X
een waar
schuldgevoel bij de Vlamingen
die niet als verdrukkers wensten
aangezien te worden en prompt
overgingen tot allerlei toegevingen. De Walen kregen bij een
eerste verzoek, en dit zonder enige kompensatie, de pariteit in de
regering en de ministeries, de
grendelprocedures en de faciliteiten In de randgemeenten.
Na de inwilliging van deze eisen
werden de franstaligen nog stoutmoediger en resoluut gingen ze
tot de aanval over. Een aanval die
zelfs met sukses bekroond werd
aangezien ze tegen gebrekkige
strukturen te Brussel de vrijheid
van het gezinshoofd verkregen.
Bij de voorlopige gewestvorming
verkregen ze de inrichting van
Brussel als een derde gewest en
werden de waarborgen voor de
Vlaamse
Brusselaars
geweerd
als daar waren : de pariteit in
het Brusselse iMinisterkomitee, de
waarborgen voor de Vlamingen in
de Brusselse Gewestraad, het behoud van de Vlaamse Brusselse
senatoren in de Vlaamse Gewestraad en de begrenzing van Brussel tot 19 gemeenten, zoals vooropgesteld.
Al de franstaligen van de hoofdstad vragen een uitbreiding van
Brussel buiten de 19 gemeenten
en de inlijving van een aantal
Vlaamse gemeenten bij GrandBruxelles. Daarom verzetten zij
zich tegen de oprichting van een
afzonderlijk
kiesarrondissement
Halle-Vilvoorde en de laatste politieke evolutie pleit weer in hun
voordeel.

De huidige eis en chantage getuigen van dezelfde imperialistische
geest van de frankofonen die zich
eens te meer bemoeien met de
belangen van onze gemeenschap
met als enige bedoeling deze geTieenschap verder af te knagen
en zo mogelijk te vernietigen. Dit
vooral wanneer we weten dat dit
K.B. van 5-5-71, met een aantal
wettelijke tegemoet k o m i n g e n
voor de Vlamingen, als tegenprestatie gold voor de invoering van
de vrijheid van het gezinshoofd.
Die tegemoetkomingen waren :
geen minimum van schoolbevolking tot en met het schooljaar
1973-1974, noch gedurende de
eerste drie jaar na de oprichting
van nieuwe instellingen, verlaagde splitsingsnormen voor het lager onderwijs en de aanstelling
van een schoolhoofd zonder klas
vanaf 100 leerlingen of kleuters.
Ook werd kosteloos leerlingenvervoer beloofd evenals eenvoudige
talenpraktika voor de lagere scholen met tenminste 6 klassen. Deze beloften werden echter niet
gehouden.
De afschaffing van het K.B. van
5-5-71 zou een zware aanslag betekenen op het nederlandstalig
onderwijs te Brussel daar in de
volgende jaren meer en meer rekening zal moeten gehouden worden met een sterk dalend geboortecijfer en met de verdere uitbreiding van het lager en het secundair onderwijs in de Vlaamse
gemeenten rond Brussel.
Op 1-9-76 worden de besluiten
van het KB onderzocht. Niet alleen moeten de huidige maatregelen bestendigd worden doch
moeten ook de niet gehouden beloften ingelost worden. Om het
nederlandstalig onderwijs te Brussel werkelijk leefbaar te maken,
moeten de verlaagde schoolbevolkingsnormen zelfs uitgebreid worden tot het kleuteronderwijs.

Sommige Vlaamse politici, die
zich in het verleden schuldig
maakten aan een voor de Vlamingen nadelige pariteit in de regering en de ministeries, aan de
voor Vlaanderen even nefaste
grendelprocedures, aan de faciliteiten in de randgemeenten, aan
de gebrekkige, onvoldoende betoelaagde strukturen voor de Vlamingen te Brussel, aan de invoering van de vrijheid van het gezinshoofd, aan de oprichting van
het derde gewest Brussel zonder
enige waarborgen voor de Vlamingen en los van Vlaanderen, aan
de afwijzing van een splitsing van
het kiesarrondissement BrusselHalle-Vilvoorde, hebben weer de
mond vol over het lot van de
Brusselse Vlamingen. Doch kunnen wij nog enig geloof hechten
aan deze schijnheiligheid ?
Wanneer op 1 september 1976,
d.w.z. 5 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, de PSC te
Brussel het FDF de loef wil afsteken, wie zegt dan dat er in de
Nationale
Schoolpaktkommissie
weer geen gevaar zal bestaan
voor een stemming Vlaanderen
tegen Wallonië en dat, omwille
van de sociale en ekonomische
problemen, de regering eens te
meer zal moeten in stand gehouden worden op de rug van Vlaanderen en de Vlaamse Brusselaars
(die voor ons nog steeds tot het
Vlaamse gewest en het Vlaamse
volk behoren).
We kunnen praktisch niet geloven
dat Vlaamse politici hier zouden
durven toegeven, doch de jongste
ervaringen hebben ons geleerd
dat in dit land niets veranderd is
en daarom achten we een zoveelste kapitulatie niet uitgesloten.
Hopelijk vergis ik mij toch ditmaal I
Jef Valkeniers,
volksvertegenwoordiger.

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 Vrouwendag te Gent in 1974, geformulerd op 23 januari 1975.
Je kan de brosjure krijgen door te schrijven naar het Volksunie-sekretariaat. 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 bovenstaande adressen aanvragen. Het boekje is in herdruk. Wil
je er meer, bestel nu, want de nieuwe oplage is haast op
voorhand uitverkocht.
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ARBEIDERSBETOGINGEN
IN WALLONIË
Te Charleroi organiseerden het
ABVV en het ACV een massale
arbeidersbetoging. Ca
40.000
arbeiders eisten werk in eigen
streek en ingrijpende struktuurhervormingen. Afgezien van de
begrijpelijke onrust in Waalse
arbeidersmiddens vraagt men
zich toch af wat het Waals bedrijfsleven met de naar verhouding te hoge en niet eens volledig
verbruikte
rijkskredieten
heeft gedaan ? Tweede vraag :
waarom organiseren het ABVV
en het ACV alleen in Wallonië
betogingen ? We stellen deze
vraag niet omdat we het zo plezant vinden dat er betoogd>
wordt, doch wel omdat hier nog
eens een duidelijk verschillende sindikale politiek wordt gevoerd : in Wallonië een gemeenschappelijke en op de
breedst mogelijke schaal gevoerde aktie, in Vlaanderen
eerste verspreide wilde stakingen (Siemens, Clayson, Outboard, Brugeoise, e.a.) en pas
daarna erkenning, maar geen
betogingen voor werk in eigen
srteek (met nota bene een sneller en omvangrijker stijging van
de werkloosheid in Vlaanderen
dan in Wallonië).
In Wallonië volgen de grote vakbonden de Waals-nationale toer,
in Vlaanderen zweren ze nor
steeds bij de unitaire janboel.
Waarom ?

KONGRES VAN DE
BRUSSELSE
VLAMINGEN
Wij ontvingen volgende mededeling van de inrichters.
De Kongresdag van de Brusselse
Vlamingen, die eerst werd aangekondigd voor 26 april, werd verschoven naar 14 juni. De reden
hiervan is van zuiver organisatorische aard. In het Brusselse verenigingsleven is inderdaad zoveel
belangstelling
gegroeid
voor de kongreswerkzaamheden
dat de voorbereidingstijd moest
verruimd worden. Er werd zelfs
even gedacht om de Kongresdag
naar het najaar te verplaatsen,
doch gevreesd werd dat de vakantiemaanden de werkzaamheden te fel zouden afremmen.
Daarom werd 14 juni als definitieve datum vastgelegd.
Op donderdag 6 maart, te 20 u.,
heeft in de Expo-zaal van het
Kongressengebouw te Brussel
een tweede verruimde algemene
vergadering plaats. Daarop zal
de stand van zaken betreffende
de kongres-voorbereiding meegedeeld en besproken worden.

BRUSSEL ALS
ONTWIKKELINGSGEBIED
Regelmatig ontvangen Vlamingen uit het hele land bedelbrieven om projekten te steunen
waarbij scholen, kulturele instellingen en andere op het getouw
gezet worden te Brussel.
Daarvoor mogen de Vlamingen
dan afdokken terwijl de Brusselse gemeentebesturen franstalige instellingen uit de grond
stampen.
Dit procédé lijkt op een vorm
van ontwikkelingssamenwerking
van de Vlamingen voor hun lotgenoten in Brussel.
Het geval van apartheid, die
door
burgemeester
Nols
in
Schaarbeek toegepast wordt en
waarbij de Vlamingen één loket krijgen, is dus niet enig.
Men kan het aantal voorbeelden
vermenigvuldigen.

DE MACHTELOZEN
De laatste tijd is er het een en
ander verschenen over de taaitoestanden in de Brusselse Interkommunate
Waterwinningsmaatschappij en de schandalige
taaitoestanden die er daar heersen.
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Vorige zaterdag gingen een twintigtal militanten van « Were di » op
hun beurt manifesteren vóór het Schaarbeel<se gemeentehuis. Een
aantal van hen klonken zich met kettingen vast aan hekkens.
Foto : Belga

Senator Vandezande stelde daarover verscheidene vragen. Daaruit blijkt het volgende : bij de
maatschappij zijn de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad aangesloten, 25 gemeenten uit het
Nederlandse taalgebied en 5 uit
het Franse taalgebied. De personeelsbezetting is ais volgt :
551 Franstaligen in de maatschapperlijke zetel te Brussel
tegen 168 Nederlandstaligen,
750 Franstaligen buiten de maatschappelijke zetel tegen 211 Nederlandstaligen,
in de waterwinningen in Wallonië zijn bovendien 700 Franstaligen werkzaam.
Wanneer senator Vandezande
deze toestand aanklaagt verwijst
minister De Saeqer koudweg
naar een advies van de Vaste
Kommissie voor
Taaltoezicht.
Die zegt dat de taalwet inzake
Brussel-Hoofdstad daarop niet
toepasselijk is. Hij weigert echter een arrest van de Raad van
State toe te passen waaruit
blijkt dat deze wetgeving er wèl
van toepassing is. Een «Vlaams»
minister geeft dus de voorkeur
aan een advies van de Vaste
Kommissie boven een arrest
van de Raad van State.
In de Raad van Bestuur, die uitsluitend uit Franstaligen bestaat,
werd er nu een lid gepensioneerd. In een dringende mondelinge vraag, aan minister De
Saeger, vroeg sen. Vandezande
de vervanging van dat lid door
een Nederlandstalige. De minister antwoordde nogmaals dat hij
machteloos staat en hij verwees
weer eens naar het vernoemd
advies van de Vaste Kommissie
voor Taaltoezicht.
Zou een Waals minister niet redelijker zijn ?

NOLS
« MEEDOGENLOOS »
De Schaarbeekse burgemeester
Nols is niet enkel tegenover de
Vlamingen, maar evenzeer tegenover de vreemdelingen en de
gastarbeiders niet bijster vriendelijk. Ziehier enkele uittreksels
uit zijn gemeentelijk informatieblad « Schaarbeek » nr 12 :
— « Onze bevolking haat de
vreemdelingen niet, maar zij is
— en dat is haar goed recht —
fundamenteel
behoudsgezind
wat haar manier van leven in gemeenschap betreft ».
De gastarbeiders krijgen de volgende gulden raad mee :
— « U w talrijke kinderen die in
de straten stoeien vormen een
aanslag op de rust van de bevolking. Evenzo zijn de samenscholingen die jullie vormen rbnd de

inrichtingen,
gehouden
door
sommigen van uw landgenoten,
een bron van ontevredenheid
voor uw omgeving. Aan de immigranten moet ik zeggen dat
— in tegenstelling tot wat slechte herders en onverantwoordelijke gauchisten hen laten geloven — ze niet alle rechten hebben... Ik zal meedogenloos zijn
voor diegenen die schaamteloos
gebruik maken van anderen om
een politiek sisteem te bekampen dat hen niet bevalt ».

DE DISKRIMINATIE
BLIJFT
Een paar maanden geleden stemdn Kamer en Senaat een wet
waarbij het recht op oorlogsschade en op een pensioen als
burgerlijk
oorlogsslachtoffer
werd erkend voor de « inicvieken » uit de Oostkantons, indien zij na de bevrijding tot niet
méér dan 5 jaar gevangenisstraf
werden veroordeeld (wet van 31
december 1974).
Toen de regering dit ontwerp indiende steunde zij zich op de
regeringsverklaring van de regering... Lefèvre-Spaak van 2 mei
1961. In deze regeringsverklaring werd hetzelfde vooropgesteld als wat voor de Oostkantons wordt bepaald maar dan
voor gans het land. CVP-PSC en
de socialisten keurden toen die
verklaring goed.
Bij het regeringsontwerp ten
voordele van de Oostkantons
liet de Raad van State opmerken
dat het niet duidelijk was waarom de regering alléén voor burgers van de Oostkantons een
wet maakte en niet voor alle
burgers van het land die in dezelfde voorwaarden vertoeven.
De wet van 31 december 1974 is
derhalve diskriminerend en lost
de belofte van de regering Lefèvre-Spaak niet integraal in.
Om de door bovengenoemde
partijen op 2 mei 1961 gedane
belofte in te lossen en om de
diskriminatie ongedaan te maken is VU-senator Vandezande
van oordeel dat :
1. recht op oorlogsschade moest
worden verleend aan alle « incivieken » die een straf opliepen die 5 jaar niet overschreed;
2. recht op pensioenen als burgelijk oorlogsslachtoffer in dezelfde voorwaarden.
De ganse BSP en de PSC (ook
de PLP) stemden echter niet
eens de inoverweging. De diskriminatie, die zij vroeger uit de
wereld wilden helpen, willen zij
verder in stand houden ! Er
stemden 77 senatoren voor, 75
stenmden tegen.

m

De sociaal-ekonomische krisis, door de een voorgesteld als
een snel naderende draak met zeven brutale mujien en door
anderen gevreesd als een sluipend gif, die krisis bestaat.
Zij IS tenslotte reeds binnen onze muren, als het Houten
Paard van Troje. Wantrouwige enkelingen hebben ervoor
gewaarschuwd. Thans hebben zij dat paard in de ogen gekeken, dolen als verongelijkten in onze maatschappij rond en
versukkelen tenslotte in boeken en pamfletten die door
niemand gelezen worden, want in welvarende tijden koopt
men pessimistische kost en in kwade tijden verslindt men
slechts opwekkende
geschriften.
De staat heeft in de voorbije jaren onze sociale zekerheid
als een vorm van uitgesteld sparen ingericht en waakt er wel
over dat een algemene ramp als die der dertiger jaren niet
meer plaats vindt. In Engeland, waar men reeds jaren met
een kronisch tekort op de betalingsbalans geplaagd zit, toont
men duidelijk aan dat men niet alleen mensen, doch ook
landen op de been kan houden met spuitjes en ouweltjes.
Iemand zal daarvoor uiteraard ooit eens de eindrekening
voorgeschoteld krijgen. Dat zal dan wel de onvoorzichtigaard
wezen die een wereldoorlog aanvangt en hem verliest.
Intussen zoekt de krisis ais een made haar weg in de vrucht
van onze welvaart. Op de vele overmoedig opgerichte welvaart-platformen IS het reeds windstil geworden
de autonijverheid en -distributie,
het peperdure
transkontinentaal
toerisme,
het karrouselachtige
ontspanningsleven..
Plots
horen wij daar fluisteren dat men een auto eigenlijk wel kan
missen, dat in onze eigen omgeving ook toerisme-geschikte
piekjes te vinden zijn, dat een goedkope pils in een buurtkafee eigenlijk smakelijker is dan het peperdure biertje in
gelegenheden met grote parkings, felle muziekkasten, roos
en groen zwaailicht en allerlei frivole
ingrediënten.
Het is niet eens uitgesloten dat morgen een nieuw proletariaat groeit uit de ontslagen werklieden én bedienden van de
tanende marginale industrie van komfort en ontspanning en
van de dienstverlenende sektor, waar steeds minder te financieren, te verzekeren en te adviseren valt. En elke handel zal
lijden onder de versoberde levenspraktijk
die velen zich
zullen moeten eigen maken. Want niet allen slaagden erin
een inkomen-vast openbaar ambtenaar of leraar of ik-weetniet-wat te zijn, terwijl vandaag dat toevluchtsoord ook alweer gesloten blijkt te zijn, althans voor niet-regerings-partijaanhankelijken.
Op de jaarbeurzen, de ontmoetingspunten van kopers en verkopers, blijft het even druk als voorheen. Maar het aktieterrein is er duidelijk verlegd : de verkopers hebben geen
geld meer voor prestige en affiniteit, zij grijpen de koper er
rechtstreeks bij de kraag, zoals de doorgewinterde
marskramers het doen.
Jaren geleden zag je de benzinestations als kleurige paddestoelen oprijzen langs de wegen
Vandaag zijn ze met
meer te teilen die onuitgebaat en verlaten zijn. Straks is het
lente en dan zullen de kiezelrode inrijstoepjes snel onherkenbaar zijn, overwoekerd door snelopschietend
onkruid,
wegbree en wilde chicorei. De pompen zullen er wat verlept
bijstaan. Als zielige ruines van een helaas te hoogmoedige
tijd.
FRANS-JOS VERDOODT.
N.B. Vandaag kan slechts één man machtiger
oliesjeiks : de uitvinder van het perpetuum

zijn dan de
mobile.

DOSFELINSTITUUT
ONTVOOGDING DER TAAL
Een paneelgesprek, georganiseert door de Vereniging voor
beschaafde omgangstaal in het kader van de ABN-veertienHierbij staat centraal de bijdrage van het vormingswerk —
door middel van de taal in zijn brede betekenis — aan de
ontvoogding van het Vlaamse volk.
Aan dit gesprek waaraan ook de deelnemers deelnemen,
werkt het Dosfelinstituut als volks-nationaal politiek vormingscentrum mee. In het paneel zit onze stafmedewerker
Johan Beke.
Verder vermelden we als andere deelnemers :
Instituut E. Vandervelde (de Heer W. Geidoif) ; BGJG (Mevr.
M. Renard) ; Socio-Kulturele organisatie der Vlaamse liberale Vrouwen (Mevr. A. Neyts) ; Moderator prof. G. De
Schutter.
Dit gesprek gaat door op 8 nraart te 15 u in de UFSIA - Prinsstraat 13 te Antwerpen.
Wij verwachten ook uw inbreng als deelnemer.
KURSUS :
« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 »
TURNHOUT : 7-21 maart (20u-22u30) : 7 maart : Vorst-Kempen,
Kasteel Meerlaer, Klein Vorst ; 21 maart : Geel : zaal De Toerist, iMarkt 60.
Inschrijvingen : arr. sekr. Dl, F. Geyzen, Beekstr. 22, Mol.
— VILVOORDE : 10-13-17-20 maart 1975 (20 u. - 22 u. 30) .
Plaats : Zaal Stedelijk Auditorium, Bergstr., Vilvoorde.
Inschrijvingen : prov. verantw. : B. Holiaender, Stwg op Brussel 51A, 1850 Grimbergen (02/269.27.68).
— GENT : 7-14-21-28 april 1975 (20 u - 22u30).
Plaats : Zaal Tijl, St-Amandsberg
Inschrijvingen : prov. verantw. : H .Leyseele, Zwijnaardsestwg 698, 9000 Gent (091/22.76.64).
AALST : gepland voor april-mei (meer gegevens volgen).
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(jeeveedee) De zware buidel met overheidsgeld die het
Nederlandse weekblad « Haagse Post » kortelings overhandigd kreeg, zou tot de mening kunnen leiden dat er eindelijk
een middel is gevonden om een eind te maken aan de benarde situatie waarin een deel van de pers in dit land verkeert. Vergeet het maar, beste lezer. Het was een mooie
schep guldens die de (overigens in Amsterdam verschijnende) « H.P. » in handen kreeg, maar de som moet straks
— over een aantal Jaren — worden terugbetaald en bovendien zit er een fikse rente aan vast.
Het mes heeft bovendien een botte kant, want met het geld
uit Den Haag kan het gesteunde weekblad nu een kampagne
van lezerswerving beginnen die ten nadele kan uitvallen van
andere weekbladen die niet over de financiën beschikken
om (dure) advertenties te plaatsen. En het is nu eenmaal
een feit dat de Nederlandse weekbladen, de opinieweekbladen bedoelen we, gelezen worden door een niet zo omvangrijke groep uit de bevolking, enige honderdduizenden
laten we zeggen. De abonnee die voor het ene blad bedankt,
wendt zich dus tot het andere, maar de totale kring van
lezers breidt zich erg weinig uit. In feite kan <• H.P. » haar
steungeld dus gaan gebruiken om andere bladen te gaan
bekonkurreren, al voegen we er aan toe dat dit niet het
opzet van het uit de nood geholpen blad is.
Dit wat de (opinie-)weekbiaden betreft. Maar in het begin
van deze week is er door de redaktie van een dagblad een
dag gestaakt, een teken dat het in déze sektor van de pers
evenmin koek en ei is. Na de verdwijning van de eens zo
roemruchte krant « De Tijd », vorig jaar, werd het wat stiller
aan het dagbladfront, maar het koncentratiestreven gaat
intussen onverminderd door. Ditmaal is 't het <• Dagblad van
het Oosten » in de provincie Overijssel dat er wellicht aan
zal moeten geloven. De eigenaars willen dit blad overdragen
aan de- uitgevers van een andere streekkrant die van plan
zijn van de zojuist genoemde krant een bijblaadje te maken.
Met name zou de tegenwoordige hoofdredakteur van het
« Dagblad van het Oosten » elke week nog één stukje mogen
schrijven dat dan nog helemaal in het straatje van de nieuwe
« bazen » zou passen. Vandaar de proteststaking.

(AVD) De recente verkiezing van
Margaret Thatcher tot leidster
van de Britse oppositie heeft veel
Tories met verstomming geslagen. De eerbiedwaardige « Financial Times » stelt somber dat het
nu uit is met de gevestigde tradities van de konservatieve partij
en dat voor haar een nieuw tijdperk in aantocht is. Het financieel informatieblad bedoelt natuurlijk dat de konservatieven
voortaan met stemmenverlies bij
de arbeiders moeten rekenen.
Omgezet in de Britse politieke
kontekst betekent dit dat de konservatieve partij nu met nog
meer nadruk achter Wet en Orde
zal staan, dat ze zal militeren
voor zedenadel en volksverheffing, dat ze zich zal ontpoppen als
een poujadistische groep waar
alleen nog landeigenaars, « burgers » en ijverige zelfstandige
ambachtslieden zich thuisvoelen.
Hierbij vergeet het blad (opzettelik ?) dat achter Thatcher ook
radikale hervormers staan die
met Heath willen breken... en met
het imago van een partij die haar
aanhang van de ene nederlaag
naar de andere leidde. Bovendien

zijn veel Britten van mening dat
Thatcher met haar beklemtonen
van het partikulier initiatief en
van het individu een alternatief
biedt voor Labour en zijn niet, altijd duidelijke sociale streefdoelen.
Verder blijft het lustig raadselen
naar de elementen die het sukses
van Margaret moeten verklaren.
Met ideologische beweegredenen
komt men beslist niet achter het
waarom van die onverwachte ontwikkeling. Zelfs het feit dat Whitelaw, Margaret's
gevaarlijkste
tegenstander wat stijl en mentaliteit betreft, al te zeer aan Heath
herinnerde, kan de opvlucht van
de 49-jarige rechtsgeleerde en
scheikundige
niet
overtuigend
motiveren. Volgens ingewijden is
haar verkiezing gewoon toe te
schrijven aan de omstandigheden
dat meer dan vijftig nieuwe konservatieve Lagerhuisleden de drie
prominente
kandidaten (Heath,
Thatcher en Whitelaw) niet eens
kenden en dat die groentjes zich
lieten manipuleren door de groep
met de sterkste propagandistische overredingskracht die toevallig tot de rechtervleugel van
de partij behoorde. De fans van
Thatcher beweren trouwens dat
hun idool niet eens tot de rechtervleugel van de partij behoort.
Naar hun gevoel belichaamt Thatcher gewoon de kansen om Labour bij eerstvolgende verkiezingen van het landsbeleid te ver-

KRANTEN-STAKING
MARKEERT DE PERSMISERIE
Het is niet voor niets dat juist nü een boek is verschenen
( «Dagblad ter sprake ») waarin alarm wordt geslagen over
de verschraling van de dagbladpers, die in feite neerkomt
op een verschraling van de maatschappij. Het boek is geschreven door een direkteur van een uitgeverij, een wetenschapsman en een oud-journalist, en in verband mat de
hierboven genoemde staking en wat er verder in het land
rond het dagbladwezen nog meer lommelt, is het interessant
iets te vermelden van wat de vroegere journalist te berde
brengt Het is het kamerlid dr H.J. Roethof, die vele jaren
redakteur was van de (liberale) « Nieu:e Rotterdamse Courant » en later naar de socialistische partij overstapte.
Roethof laat zien dat er van de zestig zelfstandige dagbladondernemingen die Nederland in 1959 nog telde, thans minder
dan de helft overgebleven is. Er verschijnen nog wel veel
krantentitels,
maar dat zijn zogeheten « kopbladen » die
dezelfde inhoud hebben als het « moederblad », aangevuld
met enkele ingevoegde pagina's plaatselijke berichten. Het
zijn de harde kommerciële wetten die tot dit soort toestanden hebben geleid : een kleine ploeg journalisten schrijft
stukken die in wel tien of vijftien kranten worden afgedrukt.
Die journalisten worden door die gezamenlijke kranten betaald, wat uiteraard een hele besparing geeft.
Erger in de hele situatie is dat de adverteerder in feite
beslist over het voortbestaan van een krant. Roethof noemt
het de verschuiving van de soevereiniteit van de lezer in de
richting van de soevereiniteit van de adverteerder. Inderdaad : zelfs na de lang niet malse verhogingen van de abonnementsprijzen in de laatste jaren, haalt een krant haar
inkomen nog altijd voor zestig procent uit advertenties. Maar
omdat de doelstelling van de abonnee en van de adverteerder
totaal verschillend zijn, hebben kranten die een niet-kommerciele koers varen, het zeer moeilijk. Want zulke bladen
bereiken vaak een minder groot publiek of een groep minder
koopkrachtige lezers, en dat vindt een adverteerder helemaal
met interessant. Onvermijdelijk komen dergelijke kranten
in de gevarenzone.
Bij de gewestelijke dagbladen krijgt de jacht op abonnees
bovendien vaak zodanig "de voorrang dat de redaktie uiterst
voorzichtig moet zijn met kritische konimentaren. Uiteindelijk leidt dit tot monopolie-posities, een toestand die feitelijk
in heel Nederland reeds ontstaan is.
Als tegenmaatregel ziet Roethof nogal heil in •< drukfabrieken » om niet-kommerciële bladen in staat te stellen de
konkurrentie met duidelijk op wjnst gerichte kranten te laten
volhouden. Hij pleit daarnaast voor reklamebelasting die dan
gebruikt zou kunnen worden om in nood verkerende bladen
te helpen.
Het zijn interessante gedachten, maar we vrezen dat ze niet
gemakkelijk te verwezenlijken zijn. Zeer velen zien immers
in het maken van een blad hetzelfde als het vervaardigen
van een baksteen of een stuk zeep, en het feit dat de «steun»
aan de « Haagse Post » eigenlijk gewoon neerkomt op een
kommerciële lening, laat zien dat ook de overheid aan de
maatschappelijke en kulturele rol van de pers nog niet zo
zwaar tilt.
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In Phnom-Penh gaan de zaken slecht voor de regering Lon Nol. Een VStussenkomst is nog twijfelachtig gezien het verzet van het Kongres.

CYPRUS VASTGELOPEN
(AVD) Is de uitroeping van een Turkse autonome staat op Cyprus
gewoon een « interne bestuurlijke reorganisatie » zoals de Turkse
afgevaardigde eind vorige week in de Veiligheidsraad heeft betoogd ?
Die vraag bevestigend beantwoorden zou meteen betekenen dat
Makarios die « reorganisatie » heeft aangegrepen om zijn eigen eisen
voor een internationaal forum uit te stallen. Maar die « reorganisatie »
is wel meer dan een peulschil. Na zijn gesprekken te Athene, Nicosia
en Ankara heeft sekretaris-generaal Waldheim de toestand in dit deel
van de Middellandse Zee als « zeer slecht » omschreven. Waldheim
beseft immers beter dan wie ook dat zijn organisatie nooit zal ingaan
op eenzijdige Griekse eisen i.v.m. een datum voor het terugtrekken
van Turkse troepen uit Cyprus. Nadat het Amerikaans kongres alle
militaire hulp aan Ankara heeft opgeschort kan de Veiligheidsraad nu
niet op zijn beurt de Turken onder druk gaan zetten. Een billijke oplossing zou zijn dat het gebeurlijk terugtrekken van Turkse troepen zou
samenvallen met het opdoeken van de Grieks-Cypriotische nationale
garde en dat een rationeel akkoord bereikt wordt over de petroleum
in de Egeische Zee. Maar over die knelpunten zijn de betrokkenen het
lang niet met mekaar eens, zodat de Veiligheidsraad zijn rol tot platonische aanbevelingen moet beperken. Inmiddels probeert de Bondsrepubliek (na een recent bezoek van Turks premier Irmak aan Bonn)
de vakante rol van wapenleverancier over te nemen... uit vrees dat
de Turken in Oosteuropa steun zouden gaan zoeken.
Dat premier Irmak slechts een overgangsfunktie bekleedt (hij mag aanblijven tot een oplossing is gevonden voor de nu al vijf maanden oude
regeringskrisis) hindert hem blijkbaar niet bij het doordrukken van
voortvarende beslissingen, te meer dat hij voor zijn buitenlandse politiek kan rekenen op de steun van Bulent Ecevit die met zijn Republikeinse volkspartij (187 zetels op 450 in het parlement) de politieke
weersomstandigheden bepaalt. Weliswaar is de patriottische roes rond
het « Cypriotisch avontuur » vandaag zienderogen aan het wegebben.
Nu de Westeuropese landen niet langer Turkse gastarbeiders opnemen
is de werkloosheid daar tot 14 pet gestegen en ook de inflatie is er
een niet te versmaden zorgenkind. Daarom doelt Turkije nu op financiële steun uit Libië en Saoudi-Arabië. Ankara kan best Arabisch geld
gebruiken om de ontwikkeling van zijn bewapeningsplannen te bespoedigen. Maar aan die ontwikkeling zit dan het gevaar vast dat een Westersgezind land als Turkije stilaan de Arabische toer zou opgaan —
wat zeker niet tegemoetkomt aan de verwachtingen van Washington I

dringen. Ten slotte heeft de verkozene zelf sinds haar overwinning niet veel aanleiding tot publieke
bewogenheid
gegeven.
Over Europa blijft ze erg vaag.
Als financieel deskundige is ze
voor besnoeiingen in de openbare
sektor. In het jaar van de vrouw
is de verleiding uiteraard groot
om haar verkiezing te duiden als
een overwinning van het feminisme. Maar die interpretatie heeft
Margaret Thatcher fors omvergekegeld toen ze verklaarde dat de
Woman's Lib een kompleet overbodige zaak is, daar zij zelf al
parlementariër was nog voor de
hele woman's Lib ruchtbaar werd.

?
(AVD) Terugblikkend op de jongste verkenningstrip van Kissinger
in het M-0 zou men kunnen zeggen dat de bemoeiingen van de
reizende minister toch ergens een
gunstig effekt hebben gehad. Vandaag wordt duidelijk dat de ontmoeting van Kissinger en Gromyko te Geneve niet nutteloos
is geweest. Aan Sovjetzijde gaat
men blijkbaar inzien dai er aan
de stapsgewijze benadering van
Kissinger ook voordelen vastzitten. Van hun kant schijnen de
Amerikanen stilaan te beseffen
dat de Sovjet-Unie haar invloed
op Syrië en het Palestijnse Bevrijdingsfront gevoelig heeft versterkt. Hieruit moet logisch de
Amerikaanse bedenking volgen
dat de Sovjetunie binnen de Geneefse konferentie nutttiger werk
kan verrichten dan er buiten,
inmiddels heeft Sadat van Egypte
stilzwijgend ingestemd met het
op gang brengen van nieuwe
stapsgewijze pogingen i.v.m. de
Sinai
ondanks groeiend Syrisch
verzet tegen afzonderlijke Israëlisch-Egyptische initiatieven. Verder heeft ook de Sjah van Perzië
het deksel van zijn niet altijd heldere inzichten gelicht. Toen hem
vorige week werd gevraagd hoe
hij dacht over de verkoop van petroleum aan Israël antwoordde
de doorluchtige keizer dat de
« verwijderde bestemming » van
zijn aardolie hem geen barst kon
schelen. Die verklaring houdt in
dat de Israëli's nu minder belang
gaan hechten aan hun olievelden
in de Sinai en dat de kans op
een mini-akkoord tussen Egypte
en Israël gaat toenemen.
Ten slotte kwam ook het tema
van een
Amerikaans-lsraëlisch
defensie-akkoord weer opduiken.
De idee zelf is van de Amerikaanse ex-senator William Fulbright, die haar al in 1970 in de
senaat naar voren bracht. Het
lijkt wel paradoksaal dat uitgerekend Fulbright die destijds ^aandrong op het terugtrekken van
Gi's uit Vietnam vandaag het
Amerikaans engagement in andere landstreken gaat aktiveren...
Bovendien zitten er aan dit defensie-akkoord een paar onbehaaglijke dubbelzinnigheden vast.
Vooreerst zou Washington nauwkeurig moeten stellen welke Israëlische grenzen het gebeurlijk
wenst te verdedigen. Hierbij rijst
dan nog de overweging of dergelijk akkoord aan Amerikaanse zijde niet meer zou bedoeld zijn als
een strategische zet tegen de
Sovjets dan als een afschrikmiddel voor de Egyptenaren.
Maar alle olieleverancies van de
sjah en alle eventuele defensieakkoorden tussen Israël en de
VSA zullen uiteindelijk niet vermogen om de meer kruciale problemen over Jeruzalem en de
Palestijnen op te lossen. Voor
een duurzame oplossing blijven
die knelpunten aangewezen op
Geneve. Intussen is het bemoedigend vast te stellen dat Washington dat nu op zijn beurt gaat
inzien.
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NAMIBIERS
BESTAAN NIET

Een Bosjesman

Een Ovambo

Enkele jaren geleden is in de wereld-

hij niet gegrond kan zijn. A priori is
men eerder geneigd om mee te voelen met de onderdrukte Namibiërs en
om de annexionistische (Zuid)-Afrikaanders aan de schandpaal te helpen
spijkeren.
Daarvoor is het dan wel nodig dat die
Namibiërs en hun Namibië bestaan 1
Welnu, dit blijkt niet het geval te zijn.
Wel strekt zich langs de hele kust van
dit grote gebied, van de Kunenestroom
die de grens met Angola vormt tot aan
de monding van de Oranje, de enorme
langwerpige « Namib «-woestijn uit.
Maar buiten een paar (door Duitsers
gestichte) havens als Lüderitz, Swakopmund en Walvisbaai woont daar
geen mens.
Verder het binnenland in wonen tien
eerder kleine volkeren of volksgroepen (langs de grens) : Kakao's, Ovambo's,
Okavango's, Damara's, Bosjesmannen, Herero's, Rehobots, Tswana's
en Nama's.
En Namibiërs ? Oie zijn er niet, nog
minder dan bv. Belgen. Deze kunstmatige verzamelnaam werd uitgevonden door hen die als politieke doelstelling niet de onafhankelijkheid van de
volkeren beogen maar gewoon de inkrimping van de westerse invloedssfeer. Dit mandaatgebied wil « men »
dus hetzelfde lot doen ondergaan als
de meeste koloniën : de blanke meesters ruilen voor gekleurde. De volkeren of volksdelen die binnen de zeer
toevallige grenzen van de voormalige
kolonie wonen moeten plots een natie
worden, waarvan geen afscheiding,
geen separatisme kan worden geduld.
Ja, zelfs een federalistische struktuur
wordt meestal verworpen (zie Kongo
en Nigerië) als zijnde een neo-kolonialistische blankenlist. Zo komt de onafhankelijkheid in feite alleen de overheersende
groep ten goede (zie
Rwanda, zie
Boeroendi).
Blijkbaar
stoort dit de meeste westerlingen niet
in hun gemoedsrust. De inwoners van
de grote landen zijn immers gewoon,
in staatstermen te denken, niet in
etnische, in volkstermen. Wie wél zo
denkt wordt gemakshalve verdacht ge.
maakt als aanhanger van kwalijke rassenteoriën ; daar kunnen wij in de
Vlaamse beweging van meespreken.

pers het woord « Namibië » opgedoken.

Het is niet de naam van een der

talrijke westerse koloniën die, vaak
onder een nieuwe naam, tot onafhankelijke staat gepromoveerd zijn. Het is
een nieuwe naam voor een (niet zeer)
oude zaak : de voormalige Duitse kolonie « Zuid-West-Afrika », in 1920 als
mandaatgebied van de Volkenbond toevertrouwd

aan Zuid-Afrika

dat

toen

zelf nog niet helemaal onafhankelijk
was want lid van het Britse Gemenebest. Na de tweede wereldoorlog is de
Volkenbond opgevolgd gevorden door
de Verenigde Naties, en Zuid-Afrika
tot republiek uitgeroepen. In 1960 dienden de Afrikaanse staten Liberia en
Etiopië bij de VN klacht in tegen ZuidAfrika, wegens zijn optreden in dat
mandaatgebied. Sedertdien is er niet
alleen een lang aanslepend geding gevoerd voor het Internationaal Hof van
Justitie te 's Gravenhage, maar wordt
de wereldopinie onverdroten bewerkt
opdat Zuid-Afrika zijn mandaat zou onttrokken worden.
Tijdens deze internationale perskampagne is het dat de naam « Namibië »
geleidelijk in de plaats gekomen is
van « Zuid-West-Afrika ».

EEN VALSE SUGGESTIE
De bollebozen van de propaganda weten hoe belangrijk woorden zijn : die
kunnen suggereren zonder te moeten
argumenteren. Ook « Namibië » is
zo'n woord. Het roept de gedachte op
aan een land, bewoond door Namibiërs.
Voor Namibië en zijn Namibiërs eisen
de VN, meer In 't biezonder de Afrikaanse en de kommunistische landen
alsmede hun westerse simpatisanten,
de onafhankelijkheid op. Het is niet
omdat een eis uit die hoek komt, dat

1 MAART 1975

Kaart van Zuid-West-Afrika
de wereldopiine. Deze oplossing ziet
er uit als volgt uit : eerst willen ze
zonder meer de onafhankelijkheid verlenen aan het grootste volk, de Ovambo's.
De Ovambo's wonen langs beide zijden van de grens met Angola en zouden een niet onaanzienlijke staat kunnen vormen indien de Noord-Ovambo's
van het onafhankelijk wordende Angola de kans krijgen om zich af te scheiden. Nu is het wel zo dat Zuid-Afrika
de in beroering geraakte Ovambo's
waarschijnlijk ook wel graag kwijt wil.
Zij zijn het grootste volk in het dun
bevolkte Zuid-West-Afrika. Zonder hen
(300.000) zijn er nog slechts een

ZELFBESCHIKKINGSRECHT
VOOR VOLKEREN OF VOOR
GEBIEDEN ?
De kernvraag luidt : « onafhankelijkheid voor een (willekeurig begrensd)
gebied ofwel voor de volkeren die dat
gebied bewonen ?
En het getuigt niet van goede trouw,
hierbij de zaken zo voor te stellen alsof Zuid-Afrika een samenhangend geheel in stukken wil hakken, zoals het
AVV-VVK-blad « De Standaard • het in
zijn nummer van 16-10-1974 11. met
koeien van letters deed voorkomen :
. Vorster wil Namibië nu in staatjes
opsplitsen » !

ALTERNATIEVE ONTVOOGDING
Ook de Afrikaanders kunnen er van
meespreken. Want hun oplossing voor
Zuid-West-Afrika vindt geen genade in

200.000 zwarten over ; de blanken willen die bevestigen in evenvele thuislanden als er volkeren zijn De autonomie van deze thuislanden is reeds
in opbouw. Het gebied dat daarbuiten
valt zal aan blanken toegewezen worden.
Men kan van mening zijn dat de blanken daar te veel en de zwarten te
weinig krijgen, m a.w. dat de thuislanden van de enen groter moeten worden en die van de anderen kleiner.
Maar men kan niet ontkennen dat de
Zuid-Afrikaners handelen volgens de
beginselen van het volksnationalisme
en het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, terwijl de VN en hun simpatisanten daar een kunstmatige unitaire
staat willen tot stand brengen, binnen welke vermoedelijk het roerige
volk der Ovambo's (dat daar de absolute meerderheid zou uitmaken) de
wet zou stellen.

Heraro-ch

Zo verloopt de scheiding der geesten
volgens de lijn van een woordgebruik
dat niet toevallig is : aandacht voor
de volkeren-veelheid in een gebied of
voor de staatkundige eenheid er van,
. Zuid-West-Afrika • of « Namibië »...
Volk of staat !
Karel Jansegers
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DE BEJAARDEN IN DE SAMENLEVING
« In een tijd waar men het woord sociaal overvloedig gebruikt, zou het dus
passen dat men aan de bejaarden terug een betere en zinvolle plaats in de
samenleving geeft ».
PROGRAMMA :
ZATERDAG 15 MAART :
14U.00 : Verwelkoming.
14U.10 : Problemen van verzorging en huisvesting van bejaarden. R. De Keyser, KOO-lid Edegem.
14U.40 : Vragen.
15U.25 : Pauze.
15U.55 : De bejaarden en hun deelname aan de welvaart. W .Cobbaut, medewerker aan de sociale rubriek van « Wij ».
16U.25 : Vragen.
17U.15 : Slottoespraak door sen. Van Haegendoren : De plaats van de bejaarden in de maatschappij.
PRAKTISCHE SCHIKKINGEN :
Datum : Zaterdag 15 maart 1975.
Plaats : Studentenhome Fabiola (grote zaal), Stalhofstr. 2, Gent.
Begin 14 u. Einde 18 u.
TE BEREIKEN :
De ringlaan van Gent nemen in de richting van het Citadelpark. Aan de Heuvelpoort de Overpoortstraat nemen en vervolgens de eerste straat rechts
(komende van de Heuvelpoort) de Stalhofstraat, inslaan.
KOSTEN :
Geen. Er zijn samenvattingen voorzien van de toespraken.
INSCHRIJVINGEN :
— Vlaams Verbond voor Gepensioneerden, Kipdorp 9, 2000 Antwerpen.
— Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel, tel. 02/219.21.02.

EEN PO
VOOR DE-B

RDEN

Met de nodige artikelen in de gestroomlijnde regeringsgezinde pers werd onlangs
een nieuw initiatief aangekondigd ten
voordele van de bejaarden en de gehandlkapten. Voortaan zullen bv. de bejaarden vanaf 70 jaar kunnen genieten van
een zgn sociaal telefoontarief. In de praktijk wil dat zeggen dat de aansiuitingskosten lager zullen liggen dan voor een
normale aansluiting, dat het abonnementsgeld minder zal zijn dan voor een normale abonnee en de betrokkenen krijgen
zelfs een aantal zone-gesprekken gratis.
Vorig jaar werd eveneens, o.a. ten voordele van de bejaarden, een sociaal NMBStarief ingevoerd dat de betrokkenen moet
toelaten zich aan halve prijs van ons
spoorwegnet te bedienen.
Dat alles, en nog andere zaken van deze
aard, past wonderwel in de eigenaardige
opvattingen die deze regering schijnt te
huldigen over de inhoud van het begrip
« sociale politiek » ten voordele van de
derde leeftijd. Laten we de zaken echter
met hun naam noemen en ons niet laten
verblinden door een wolk van kleine snippers, waarmee Tindemans tracht te beletten dat duidelijk zou worden dat deze

Foto : Belga

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

ll-C/06

1

DE'GEWONE EN DE BIJZONDERE TEGEMOETKOMING VOOR MINDER-VALIEDEN

O

De nieuwe regeling
Aanvragen voor het verkrijgen van de gewone of
de bijzondere tegemoetkoming voor mlnder-valieden worden sinds 1 januari 1975 onderworpen aan
een nieuwe regeling, waarvan de voornaamste bepalingen hier volgen.
Noteer evenwel dat de verworven rechten behouden blijven, maar dat de overgang van het oude
naar het nieuwe stelsel wel mogelijk is. Wie dit
aanvraagt vóór 1 juli 1975, krijgt de nieuwe voordelen zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1975.

natura, inkomsten uit roerende kapitalen, enz. Noteer evenwel :
— geen rekening wordt gehouden met het kadastraal inkomen van het zelf bewoond huis, op
voorwaarde dat dit KI bepaalde grenzen niet
overschrijdt;
— lonen en wedden worden in rekening gebracht
voor 75% van het bruto-bedrag ;
— er is een vrijgesteld inkomen van 12.500 fr. per
jaar (m.a.w. met maksimaal 12.500 fr. wordt
geen rekening gehouden).
De bedragen

Van welke leeftijd af 7

o

Voor lichamelijk gehandikapten van*14 tot 21 jaar
geldt de nieuwe reglementering, maar de oude bedragen.
De nieuwe regeling geldt integraal voor lichamelijk
gehandikapten vanaf 21 jaar en voor geestelijk gehandikapten. met 100% werkonbekwaamheid vanaf
25 jaar.
De geestelijk gehandikapten kunnen vanaf 21 jaar
het gewaarborgd Inkomen voor iedereen aanvragen
bij de KOO van hun gemeente.

De toegekende bedragen bestaan uit twee delen :
a. het bedrag voorzien in de wet op het gewaarborgd inkomen voor iedereen ; (zie rubriek IX/
08);
b. een verhoging volgens het percent invaliditeit
gaande van 6.000 fr. (30%) tot 60.000 fr. (100%)
per jaar.
De tegemoetkoming wordt verminderd met het in
rekening gebrachte inkomen.
Aanvraag

in

De bestaansmiddelen

s

Alle inkomsten worden in rekening gebracht : lonen en wedden, kadastraal inkomen, voordelen in

l!

De aanvraag wordt ingediend op het gemeentehuis,
eventueel door een gevolmachtigde.
Cw.

DOKUMENTATIE

regering in feite geen sociale politiek
voert ten voordele van de bejaarden.
Laten we inderdaad de zaken met hun
naam noemen : De Sint-Niklaas-politiek
die erin bestaat aan iedereen af en toe
enkele geschenkjes te geven in de hoop
dat de betrokkenen het bij de volgende
parlementsverkiezingen nog zullen weten,
is weliswaar een onzalige Belgische traditie, maar heeft nog nooit tot een fundamentele gezondmaking geleld van een
of andere maatschappelijke sektor.
Ten overstaan van de bejaarden is deze
politiek daarenboven een beschamende
uiting van onmacht en ondankbaarheid.
Van onmacht : aangezien de betrokkenen
wel een groot deel van de kiezers vertegenwoordigen, maar over geen feitelijke
drukkingsgroepen beschikken om van de
regerende partijen ernstige hervormingen
af te dwingen, bewijst een Sint-Niklaaspolitiek ten hunnen opzichte dat men deze mensen — lees : kiezers — wel zoet
wil houden, maar dat men niet in staat
is de anderen iets te weigeren, wat zou
toelaten een ernstige sociale politiek ten
voordele van de bejaarden te voeren.
Van ondankbaarheid : Alhoewel de bejaarden tot de niet-aktieve klassen van
de bevolking behoren, blijft aan alle aktieven toch de grote plicht deze mensen
via een moedige sociale politiek onze
dankbaarheid te tonen. Want de bejaarden van vandaag zijn gisteren toch de
bewerkers geweest van onze huidige welvaart. Het zijn toch de bejaarden van vandaag die gisteren van staat en patronaat
een sociale zekerheid hebben afgedwongen waarover wij, in Europees en zelfs
in nog groter verband, niet beschaamd
hoeven te zijn.
Want dit mag toch eens duidelijk gezegd
worden : onze welvaart en onze zekerheid
werd door de nu bejaarde generaties tot
stand gebracht in omstandigheden waarvan de jongeren zich vandaag geen flauw
idee meer kunnen vormen, laat staan dat
ze nog akkoord zouden gaan in dergelijke
voorwaarden te werken en te teven. Als
de solidariteltsgedachte — hét grote bindmiddel van een volksgemeenschap — ergens een konkrete uitwerking moet krijgen, dan in de eerste plaats ten voordele
van de bejaarden I
De Sint-Niklaas-politiek van de regering
om de bejaarden zoet te houden lost geen
enkele van hun fundamentel noden op.
Halve telefoon-tarieven en halve treintarieven zijn nuttige zaken. Maar een heel
dozijn van dergelijke aalmoezen met liefdadige inslag geven de bejaarden nog altijd geen menswaardig inkomen, iets
waar een groot deel van onze gepensioneerden nog steeds niet aan toe zijn.
Nochtans hebben ook de bejaarden recht
op een inkomen dat hen toelaat zich behoorlijk te huisvesten, zich behoorlijk te
voeden, zich medisch te laten verzorgen,
aan het sociaal en kultureel leven van de
gemeenschap deel te nemen en een eigen
privaat leven te leiden.
Maar daartoe is nodig dat de regering in
de bejaarde de mens ziet. En niet louter
de vierjaarlijkse kiezer.
Wllly Cobbaut.

WIJ 8

1 MAART 1975

WIJ in D€ lADLKSUIiie

ONS SfREEFDOEL VOOR NAART:
1 2 0 0

NIEUWE ARONNEES ERRIl!

Ook deze week groeide ons abonnementenbestand weer met ongeveer 300
aan. W i j moeten en zullen d i t tempo in maart aanhouden !

Nog geen tienduizend van dergelijke l<nuppeldragers — tn dienst van een burgemeester die
de wet overtreedt en de hele Vlaamse gemeenschap uitdaagt — zullen bij machte zijn om te
verhinderen dat er op 16 maart te Schaarbeek opnieuw wordt betoogd. Voor mogelijke incidenten die dag draagt de regering-Tindemans de volle verantwoordelijkheid.
Zij is het immers die
provokateur Nols moet dwingen de wet toe te passen '

OP 16 NAART RETOGINO TE SCHAARREEK
Het « Taalaktiekomitee » (TAK) verzoekt ons
het volgende mee te delen.
1.
Op zondag 16-3-1975 gaat de geplande betoging te Schaai^beek zeker door, onder alle
omstandigheden — tenzij de wet intussen is
toegepast of burgemeester Nols geschorst is.
Wij verzamelen te Vilvoorde, aan het station
om 11 uur.
TAK legt bussen in op volgende plaatsen en
oren :
Oostende : M c Leodplein, 8 u. 30, J. De Busschere, Zwaluwenstr. 35 (70.61.16).
Brugge : Station, 9 u.. Jan Bart Van In, Predikherenrei 23 (33.75.94).
Roeselare : Station, 8 u. 45, G. Verraest, Ommegangstr. 4.
Kortrijk : Station, 9 u., Herman Roeland,
Kloosterstr. 60, Marke (056/22.07.73).
Gent : St^Pietersstation, 9 u. 45, P. De Pauw,
De Pmtelaan 311 (21.32.06).
Aalst : Station, 10 u. 15, A. Colen, Bauwensplein 7 (70.01.41) en Rudy 'De Grom, Broekstr. 49, Welle.
St-Nildaas : Markt, 9 u. 30, G. Pauwels, Sportstr. 11, 'Waasmunster (052/47.84.16).
Hasselt : vertrek 'Maasmeohelen, Markt, 8 u.;
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halte te Hoeselt, café ABC, 8 u. 30 ; Hasselt,
Kol Dusartplein, 9 u ; E. Rubens, Korenstr
4, Bilzen (011/41.10 02).
Antwerpen : Steen, 9 u. 30 ; Berchem kerk,
9 u 45 ; 'Mortsel, Oud Gemeentehuis, 10 u ;
Kontich kerk, 10 u. 15 ; Enk en Greet Bogaerts, Meohelsestwg 202, Kontiöh (57.46.93);
Joris Van Dessel, Zandvekenvelden 15, Nijlen
(81.85.91).
Oudenaarde : Markt, 9 u. ; A. Den Haerynck,
Arend de Keyserestr. 4 (055/31.23.12) ; A. De
Borre, Guilleminl. 98, Geraardsbergen (054/
41 12.53)
Het TAK zal een eigen ordedienst hebben, en
verzoekt alle betogers uitsluitend de richtlijnen van de TAK-Ordedienst in te volgen
en met in te gaan op provokaties.
2.
Op woensdag 12-3-1975 organiseert TAK een
Scholieren- en Studentenbetoging te Gent.
Verzamelen aan het Veerleplein (Gravensteen) om 15 uur. Het TAK roept alle Gentse
Scholieren en studenten op, om massaal te
betogen tegen burgemeester Nols en minister Michel, die de Vlamingen te Schaarbeek
als tweederangsburgers in een getto van
apartheid drijven.

^

^

^
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Karel Rigo, Cent
Mia Ceens, Kapelle-op-den-Bos
Eugeen Franco, Oostende
Bert De Cremer, Denderhoutem
Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.)
Joris Depré, Tervuren
Roger Vandenbiicke, leper
Juul Moens, A n t w e r p e n
Georgette Martens-De Kegel, Ninove
Jozef Labaere, K o r t r i j k
Joke De Caster-Buyl, Ledeberg
Lieve Jaspers, Hombeek
Nicole Van der Donckt, Bertem
Frans Van Dessel, N i j l e n
Joos Somers, S i n t - K a t . - W a v e r
Herman De Kegel, Pollare
Frans Van den Eynde, Leuven
Jan Caudron, Aalst
Jaak Gabriels, Bree
Ferre De Beuckelaer, Kontich

W i m Jorissen, Mechelen
Damlen V a n H a v e r b e k e , O o s t k a m p
M i e i V a n Langendonck, Sint-Kat.-Waver
Jan Roux, Genk
Jaak C u p p e n s , Neeroeteren
Renaat V a n h e u s d e n , Hasselt
Carlos Wan C o i l l l e , Sint-Kwintens-Lennik
Jozef V a n d e n p i a s , O u d e r g e m
Fons V a n H o l d e r b e k e , Waarschoot
Marcel Scheys, Lubbeek
P.J. H e n d e r i c k x , V l l e r z e l e
M a u r l t s Coppieters, N i e u w k e r k e n - W a a s
N o ë l Lecompte, W e r v i k
W i l l e m N o l l e t , Move
Jaak Pelgrims, Tielt
Roger V a n Ranst, St-Niklaas
Reimond Mattheyssens, Mortsel
Hector V a n Ryssel, Blankenberge
Edgar B o u w e n s , Lier
Jan Ritzen, S t - A m a n d s b e r g
Marcel Sergooris, St-Ulriks-Kapelle
Paul Lelièvre, W e t t e r e n
W i l f r i e d Lagae, Izegem
H u g o Segers, Bornem
Theo Beenders, Zaventem
Mieke Opdebeeck, Koningshoolkt
Jef Valkeniers, Schepdaal
Vic De W i n n e , Dilbeek
Piet Severins, Z w i j n d r e c h t
A g n e s V a n der Steen, D e n d e r m o n d e
Fons V a n Raemdonck, K r u i b e k e

1794
1724
1452
752
734
660
637
607
565
517
491
476
474
468
448
430
423
406
349
312

299
282
272
266
258
256
254
243
239
233
232
202
199
178
168
168
156
152
152
152
136
120
119
115
106
112
111
108
108
107
107

GEMEENTE BORGERHOUT
Vorming van wervingsreserve voor :
POLITIEAGENT - BADMEESTER - REDDER
GEOEFEND WERKIVIAN - SCHOONMAKER(STER)
Inlichtingen : sekretariaat ten gemeentehuize, tel. 36.99.00.
Aanvragen aangetekend toezenden aan het kollege van burgemeester en schepenen vóór 1 maart 1975.
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ANTWERPEN (Arr.)
DOSFELINSTITUUT
Op 8 maart te 15 u. heeft In de
lokalen van UFSIA, Prlnsstr. 13 te
Antwerpen
een
paneelgesprek
plaats onder het motto : « Ontvoogding door Taal •. Het Vlaams,
nationaal standpunt zal vertolkt
worden door Johan Beke, stafmedewerker van het Oosfelinstituut.
In dit paneel zetelen verder afgevaardigden van verschillende socio-kulturele verenigingen van allerlei strekkingen. Moderator is
prof. G. De Schutter. Wij verwachten vele VU-mensen op deze manifestatie, daar enige medewerking uit de zaal verwacht wordt.
Deze namiddag is de start van de
ABN-veertlendaagse georganiseerd
door de Vereniging van Beschaafde Omgangstaal.
VUJO
Ook u zijt van harte welkom op
onze « slotzitting » van het 2de
VUJO-kongres te 16 u. in Hotel
Serwir, Kon. Astridl. te St-Niklaas, morgen zondag 2 maart.
VVM
De kursus « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen » van
het Dosfelinstituut werd een groot
sukses : deze zal over enkele weken opnieuw worden ingericht,
wellicht te Brassohaat of omliggende.
Er worden nu werkgroepen opgericht : van de afdelingen waar
de VU mede deel uitmaakt van
de bestuurskoalitie dient één mandataris per afdeling kontakt op te
nemen met VVM-voorz. Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116, 220
Borgerhout, tel. 36.59.67. Wij verwachten dus één mandataris uit
de afd. Merksem, Burcht, Borsbeek, Broechem, Borgerhout, Ekeren. Schilde, Wommelgem.
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekr., Wetstr. 12, Antw., tel. 36.84.65, van
9 tot 16 u. 30, doch op maandag
tot 19 u. Wil u een volksvert., sen.
of een prov. raadslid aantreffen,
loop 'dan even langs op maandag
van 16 tot 19 u.
VUJO
Tweede VUJO-kongres, morgen
zondag 2 maart te St-Niklaas, Hotel Serwir, om 10 u.
BORGERHOUT
SPOEDIG HERSTEL
Enkele van onze bestuursleden
werden in het ziekenhuis opgenomen. We wensen het allerbeste
toe aan Angèle Vervloet, lr>mlddels terug uit het ziekenhuis —
en aan Jaak Firquet die op dit
ogenblik nog in Erasmus verblijft.
We zullen beide bestuursleden
graag in de beste gezondheid terug in ons midden begroeten.
Te huur gevraagd : perceel grond
met of zonder gebouwen, omstreken Leuven of Mechelen, langs
drukke verbindingsweg. Inl. « Karavancentrum », Borsbeek, Frans
Beirenslaan 278, tel. 031/21.98.15.
BORSBEEK
KOLPORTAGE
Heden zaterdag 1 maart te 10 u.
zal gekolporteerd worden met het
weekblad « Wij • in de Sprinkhaan- en Soetewijk. Een radiowagen zal voor de nodige propaganda zorgen. Kandidaat-kolporteerders gelieve hun naam op te geven aan J. Denil, J. Bosstr. 4, tel.
21.01.91. Bijeenkomst bij H. Van
Genegen, Herentalsebaan 53.
BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
Een nieuw jaar en weer nieuwe
plannen. Overstelpt door de aanvragen moeten we ons dienstbetoon 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

W I J lO

nu. Volksvert. Goemans zal ons
ook in het vervolg weer bijstaan
met raad en daad, maar alléén hij
zal telkens in een andere wijk zitten. Dit wordt dan telkens bekend gemaakt onder het afdelingsnieuws. Eens dat u deze regeling 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 Verijke-Deschepper) ; Polygoon : café Hovenier, Bredabaan 810 (Stan
Van Looveren) ; Bethanië : café
Oud-België, Pauwelslei 184 (Roger
Vanthillo) ; Mariaburg : café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak Decru). Telkens de eerste donderdag
van de maand van 20 tot 21 u. 30
en we hopen u daar te ontmoeten.
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, KOOlid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.4t.
HEMIKSEM
VUJO
In St-Niklaas gaat op 2 maart
het 2de VUJO-kongres door. Geen
enkel VUJO-lid mag hierop ontbreken. Ook geïnteresseerde VU-leden van harte welkom. Aangezien

emae

VERZEKERINGSKANTOOR
SPAARKAS . HYPOTHEKEN
LENINGEN
Drie Koningenstraat 12
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82
MAANDAG GESLOTEN
Huwelijk - Brand - Familiale
1 j . GRATIS
Bijkantoor : RUOY MARCUS
Bosschaertlei 48
2620 HEMIKSEM

HOBOKEN
DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal Centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 18 u. 30 door gemeenteraadslid Fonne Crick en alle
donderdagen van 18 u. 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.
HOOGSTRATEN (Kant.)
GEWESTPLAN
Na de informatievergadering te
Meer en Rijkevorsel wordt een
handtekeningenaktie op touw gezet in de gemeenten Rijkevorsel,
Wortel en Merksplas. In het gewestplan zijn immers grote delen
van deze gemeenten zonder definitieve
bestemming
gebleven,
waar de agrarische funktle ervan
nodig moet vastgelegd worden.
Al wie een aanvraag tot wijziging
in die zin wil steunen, kan terecht op bijzondere zitdagen, die
weldra in de betrokken gemeenten worden belegd. Vooraf zal de
bevolking met pamfletten van deze mogelijkheid op de hoogte worden gebracht. Eens te meer zal
blijken dat de belangen van de
landbouw in deze streek alleen
door de VU behartigd worden,
terwijl CVP en Boerenbond zwijgen in alle talen.
KONTICH
NAKLANK U)
Onze informatievergadering met
als tema «Naar een winkelwandelwijk » op dinsdag 18 februari, kende een ruime en zeer geïnteres-

seerde belangstelling. Wij mochten er niet alleen de aanwezigheid van de Kontichse middenstand (in grote getale aanwezig)
noteren maar teven deze van de
schepen van Openbare Werken
(CVP), gemeentearchitekt, politiekommissaris en vele anderen. Uit
deze open diskussie groeit nog
meer onze overtuiging dat een
winkelwandelwijk zeker te verwezenlijken is in Kontich.
NAKLANK (2)
Het karnavalbal van zaterdag
22 februari werd een overrompelend sukses. Het Is dan ook een
biezonder genoegen, langs deze
weg, eenieder te mogen danken
voor deze uitzonderlijke belangstelling. Iedereen heeft aldus mee
gezorgd voor de sfeer ! Nog een
speciaal woordje van dank aan
onze VU-vrienden uit Eekio, die
met een volle autobus présent
waren. De vriendschapsbanden
worden langzamerhand hechter.
WERKING (1)
Onze werking in onze buurgemeente Waarloos begint langzamerhand resultaten op te brengen. Het ledenaantal verdubbelde,
nieuwe kontakten vastgelegd. In
Waarloos dit jaar nog een afdeling ?
WERKING (2)
Ondanks de vele andere aktiviteiten van de laatste maanden
groeit ons ledenaantal gestadig.
Zonder er eigenlijk een speciale
aktie voor te plannen, komen tientallen nieuwe leden bij. Onze optie voor 1975, een verhoging van
tien percent, werd bereikt. Daarom het ijzer nu maar verder smeden wijl het warm is ! iedereen
werft één lid bij in de loop van
de maand maart. Af te rekenen
op het sekr., Kosterijstr. 6, tel.
57.09.82.
LIER
LEDENFEEST
Ons jongste ledenfeest was een
merkwaardig sukses. Inderdaad,
een massa VU-leden nam deel ,
aan het ledenfeest. In aanwezigheid van de sen. E. Bouwens, W.
Jorissen, volksvert. L. Sels, de
VU-fraktie in de Lierse gemeenteraad en het voltallig VU-bestuur,
werd er tot laat in de avond gesmuld, gedronken, gedanst, gepraat en pret gemaakt. In zijn welkomstwoord riep VU^voorz. Frank
Boogaerts de talrijke aanwezigen
op tot hernieuwde aktie en grote
strijdvaardigheid. Hij feliciteerde
tevens de dames die het initiatief
namen tot de oprichting van de
VUVA, zijnde de VU-Vrouwen Aktie - Lier, en hoopte dat de VUVA
talrijke initiatieven zou nemen. In
zijn toespraak handelde sen. Jorissen over de aktuele politieke
toestand. Dit suksesvol ledenfeest belooft alleszins voor het
Kinderkarnavalfeest en het jaarlijks feestmaal van de VU op 18
april a.s.
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Hove : VU-jubileumbal in zaal Prinsenhof, Kapelstr. 10.
Show-orkest Jos Van Beek, om 20 u. 30.
's Gravenwezei : Vierde VU-bal in de Riddershoeve te
Schoten om 20 u.
Noorderwijk : Afdelingsbal in zaal Diamant, Voortkapel.
Mechelen : Arr. raad.
Duffel : Arr. bestuur Mechelen tJh.v. Jaak Smets.
St-Kat.-Waver : Algemene vergadering VUVA-SKW. Alle
vrouwelijke VU-leden worden vriendelijk uitgenodigd
om 20 u. aanwezig te zijn in ons lok. In de Wereld.
Mol : Arr. bestuur bij san. Van Eisen.
Nijlen : Kontaktvergadering over de samenvoeging van
gemeenten met VU-afd. Nijlen, Kessel en Bevel. Zaal
Kempenland, 20 u.
Borgerhout : Ledenvergadering In de « Nieuwe Carnot »
om 20 u. 30. Spreker : volksvert. E. Raskin.
Kapellen : Gespreksavond met sen. H. De Bruyne over
« Aktuele problemen » in lok. De Stal, Dorpstr., om 20 u.
Vorst : 3e Dosfelkursus « Gemeenteraadsverkiezingen ».
Inleider : Kris Van Esbroeck. Kasteel Meerlaar, 20 u.
Bonheiden : Halfvastenbal in zaal Volkslust, met Connie
Neefs en The Lords.
Kontich : Kunstavond met medewerking van Kurt Fleming, Werner Brans, het Kontichs St-Jozefskoor en het
orkest Karl Herberger. Ingericht door VOS in feestzaal
Thier-Brau-Hof. Inkomkaarten aan 100 fr. te verkrijgen
in lok. Alcazar.
Kessel : Jaarlijks VU-dansfeest. Turnzaal Schoolstraat.
Orkest The Spoetniks.
Vorst : Afdelingsbestuur.
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande.
St-Kat.-Waver : Bestuursvergadering in lok. In de Wereld, 20 u. 30.
Westerio : Uitgebreide arr. raad over Vlaams-natlonale
mutualiteitswerking. Bovenzaal Torenhof.
Nijlen : Muziekavond ingericfit door VU-fanfare Kempenland. Zaal Nilanla.
Borgerhout : Emiel Hullebroeck-avond in zaal Arenberg.
Kaarten te bekomen bij Hugo Andries, Turnhoutsebaan
116 (031/36.59.67).
Bornem : VU-bal in zaal Alcazar met het Georgia Brown
Kwartet.
Kontich : Bal van het Vlaamse Kruis, Magdalenazaal, om
20 u. Orkest : Pensyivania 6/5000. Inkom : 50 fr.
Mol-Millegem : Lentebal om 20 u. 30 in lok. Duivenbond,
Lindeplein. DJ Chicago. Ten voordele van de muziekmaatschappij Kempenland.
Westerio : Privé-dansavond van St-Maartensfonds (gewest Kempen Limburg). Zaal Sporta, om 20 u. 30 (naast
abdij Tongerio).
Hoboken : Werftocht wijk Stuivenberg. Verzamelen om
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 58.
Kontich : • Ontdek de Wereld » om 20 u. 15 in het StJozefsinstituut. « Roemenië tussen Donau en Karpaten » door M. Bossuyt. Ingericht door Vlaamse Kring.
Duffel : Arr. raad in Gildentiuis (arr. Mechelen.)
Geel : 4de Dosfelkursus «Gemeenteraadsverkiezingen».
Inleidster : Anita Viaene. Zaal De Toerist, Markt.
Vorst : 2de voorbereidende vergadering gemeenteraadsverkiezingen in fusiegemeenten Vorst-Veerle-Eindhout.
Hoogstraten : Ijzerbedevaartavond met dia-reeksen over
de bedevaarten van '69 en '72 (hulde aan prof. Daels).
Spijker (paviljoen) om 19 u.
Nijlen : Paasfeest kinderen VU-leden. 14 u. Nilanla, Kessel sestwg.

HERDEN KI NGSBOEK « 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 I
Een ontroerend getuigenis !

VAN ROY

GEMEENTE MOL
FEESTZALEN

HOF VAN ARACON
ARAGONSTRAAT 6, LIER
TEL. (031)80.15.68

MEERHOUT
UITBOUW AFDELING
Om het huidige kader te verruimen worden in de onderscheiden wijken kontakten gelegd. Het
doel is de versterking van het afdelingsbestuur en een sterke vermeerdering van het ledenaantal.
Ook de propaganda wordt aangepakt : om de twee maanden worden weldra huis aan huis pamfletten verspreid. Een bal, voorzien
in het najaar, moet voor de nodige financies zorgen.

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG
BEKENDMAKING VAN HET ONDERZOEK
Het College van Burgemeester en Schepenen,
Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29-03-62, gewijzigd bij de wet van 22-04-70 en de wet van 22-12-70,
betreffende de Stedebouw en Ruimtelijke Ordening ;
Brengt ter kennis van de bevolking dat de bijzondere plannen
van aanleg :
1) « Wezel »
2) « Millegem »
3) « Vleminckloop »
opgemaakt overeenkomstig de wettelifke bepalingen en door
de gemeenteraad voorlopig aangenomen in de vergadering
van 3-02-1975, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage
liggen van 23-02-75 tot 25-03-75 van 10 tot 12 uur.
A l wie omtrent deze plannen bezwaren of opmerkingen te
maken heeft, moet die schriftelijk aan het Schepencollege
laten geworden, uiterlijk op 25-03-75 te 12 uur.
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WIJ in D^ I/OLK9Um6
MORTSEL
DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden waarbij
kvij u kunnen helpen ? Wacht
niet en neem kontakt met onze
vu-mandatarissen : J. Debackere,
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle,
Dieseghemlei 52 ; L. De GeusterDe Decker, Edegemstr. 85 ; Wim
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ;
G. De Clercq, Moleniei 58 (KOO).
HERSTELWENS (1)
Wij vernemen de opname in de
kliniek van ons geacht medelid
Fr. 'De Volder (Savelkoui) en drukken hierbij onze wens uit voor
een spoedige genezing.
HERSTELWENS (2)
Ons trouw medelid Frans Berckmoes wensen wij eveneens een
spoedige beterschap na zijn op
doktersbevel verplichte rust.
NIEL
DIENSTBETOON
Elke vrijdag vanaf 20 u. staan
onze vrienden Frans De IVIeulemeester en Guido IVlichiels ter
beschikking van mensen met problemen allerhande, in het sekr.,
Antwerpsestr. 186. Ook sen. De
Bruyne kan eens per maand daar
geraadpleegd worden.
Kan je niet wachten tot vrijdag, wend je tot Luc Deheusch,
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag
zal helpen.

NOORDERWUK-WESTERLO
FUSIE VAN AFDELINGEN
Op de kant. vergadering te
Westerio werd beslist de afd.
Westerio en Noorderwijk samen
te voegen, zodat zij in totaal 5
gemeenten (ook Olen, Oevel en
IVIorkhoven) omvat met 12 wijken. In de komende maanden zal
de werking vooral gericht zijn op
de uitbouw van Olen en enkele
wijken van Westerio. Het uiteindelijke streefdoel is 1 of meer
kaderleden in elke wijk.
VUJO
Op 19 februari ging de kern
Noorderwijk - Westerio officieel
van Start op een kontaktvergadering te Voortkapel. In aanwezigheid van volksvert. Belmans en
^ e n . Jorissen zette prov. voorz.
Hugo Van Bueren doel en werking van de VUJO uiteen voor 'n
20-tal aanwezigen. Na Herentals
en IVIol krijgt het arr. zo zijn 3de
kern, terwijl er op 3 andere plaatsen interessante vooruitzichten
zijn.
VIERING 150ste LID
Het afdelingsbal op 1 maart
(vandaag) in zaal Diamant te
Voortkapel krijgt een bijzonder
festelijk karakter, omdat de werving van het 150ste lid er officieel gevierd wordt. Door de samenvoeging van Noorderwijk en
Westerio is het ledenaantal in-

tussen met een ruk voorbij de 200
gesprongen Denkt voorz. Jan Gijzeis misschien al aan de 250ste '

TURNHOUT (Stad)
ROUW OM JEF BAUWERAERTS

ST-JOB-IN-'T-GOOR
DIENSTBETOON
Alle inwoners van St-Job kunnen steeds om raad bij onze mandatarissen : Frans Goris, Hogebaan 18 ; dr Hugo Heus, Brugstr.
152, tel. 63.07.89 ; Miei Pierlé
(KOO),
Campinaweg
4,
tel.
63.14.94.
TURNHOUT CArr.)
Dit jaar herdenkt de Kempen
één van haar meest illustere voormannen : Edmond Van Dieren.
Wie kan mij originele teksten en/
of fotos bezorgen over Van Dieren en zijn tegenstanders, Ganshof van der Meersch en Ant. Delfosse ? Wie zou willen medehelpen aan een rekonstruktie van het
proces Van Dieren ? fvlateriaal bezorgen aan Meester De Boe,
Zandkuil 35, 2420 Noorderwijk,
tel. 014/21.28.82. Dank vooraf !
VLAAMSE ZIEKENFONDSEN
Op de arr. raad van 13 maart
in het Torenhof te Westerio worden alle kaderleden uitgenodigd.
De vergadering zal vooral gewijd
zijn aan de uitbouw van het VI.
nat. mutualiteitswezen in de Kempen.

Op 20 februari overleed na een
p tjnlijke ziekte, amper 36 jaar
oud, Jef Bauweraerts. Jef trad
een tiental jaren geleden toe
tot het afdelingsbestuur, dat
toen voor zware problemen
stond. Sindsdien heeft hij zich
ononderbroeken
ingezet als
verantwoordelijke voor de propaganda ; in die funktle heeft
hij in Turnhout en de omliggende gemeenten alle plaktochten
kolportages en autokaravanen
georganiseerd. In de VU was
Jef gekend ais de rustige en
onbaatzuchtige werker, wiens
tusenkomsten altijd even bezonnen en kordaat waren. Ook
buiten de partij trachtte hij
zijn ideaal gestalte te geven
in jeugdverenigingen en Vlaamse organisaties.
Strijdend tegen de ziekte die
hem geheel onverwacht trof
droeg hij in stilte zijn eigen
pijn Dm die van zijn jong gezin
en van zijn talrijke vrienden
niet te vergroten. Bij zijn heengaan voelen afdelingsbestuur
en arr. bestuur mee in het
leed van zijn vrouw, kinderen
en familieleden.

BRABANT

TURNHOUT (Stad)
LEDENSLAG
Het afd. bestuur heeft zich
voorgenomen niet te rusten vooraleer honderd nieuwe leden zijn
geworven. Wie
kandidaat-leden
kent, wordt daarom dringend verzocht kontakt op te nemen met
voorz. Tuur Robberechts, Neerhofstr. 14, tel. 41.48.93, of sekr. Pol
Mertens, Waterheidestr. 18, tel.
41.48.70, of een ander bestuurslid.
WILRIJK
BAL-ECHO
Het bal werd een groot sukses,
dank zij de inspanningen van enkele dinamische personen. De
zaal was te klein voor de talrijke
opnkomst waaroder talrijke vrienden van zusterafdelingen aanwezig waren. Lol, plezier en een
aanstekelijke stemming waarvoor
niet eens een aanmoediging nodig
was werd onderbroken voor de
uitreiking van prachtige prijzen
waarvoor hopen lotjes tekort waren. Verder in de avond bewees
Juul Cautreels eens te meer dat
hij niet alleen in staat was de
enorme organisatie van het bal
op zich te kunnen nemen maar
ook nog (met de stokjes) van het
drumstel wegnwijs te kunnen. De
vroege
morgenduren
kwamen
veel te vroeg !

IL
MAART

WORDEN ONDER DE IVIOM VAN FUSIE ST. GENESIUS RODELINKEBEEK EN DROGENBOS VERDER GEÏSOLEERD
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ?
Als ik de geplande fusies van gemeenten ten zuiden van Brussel nauwkeurig bekijk, moet ik vaststellen dat er een gevaarlijk mancBuver aan
de gang is.
Het huidige kiesdistrikt St. Gillis bestaat uit de volgende gemeenten :
r de hoofdstedelijke gemeenten St. Gillis, Ukkel en Vorst
2° de drie Vlaamse gemeenten met faciliteiten : St. Genesius Rode,
Drogenbos en Linkebeek
3° de drie eentalig Vlaamse gemeenten : Alsemberg, Beersel en Ruisbroek.
De gsplande fusies zijn :
— Alsemberg en Beersel met Dworp, Huizingen en Lot van het kiesdistrikt Halle
— Ruisbroek met St. Pieters Leeuw van het kiesdistrikt Halle
— St. Genesius Rode, Linkebeek en Drogenbos worden niet samengevoegd.
We stellen dus vast dat alle eentalig Vlaamse gemeenten uit het kiesdistrikt St. Gillis samengevoegd worden met gemeenten van het kiesdistrikt Halle. Na de fusies van gemeenten zullen dus onvermijdelijk
de huidige kiesdistrikten moeten herzien worden (voor de provincieraadsverkiezingen worden afzonderlijke lijsten per kiesdistrikt ingediend).
Het manoeuver van de frankofonen is duidelijk : Alsemberg, Beersel
en Ruisbroek zullen overgaan naar het kiesdistrikt Halle (op zichzelf
geen slechte zaak natuurlijk) maar St. Genesius Rode, Linkebeek en
Drogenbos (alledrie dus faciliteitengemeenten — toevallig niet I)
worden in hun kiesdistrikt als Vlaamse gemeenten geïsoleerd. De
Vlamingen aldaar worden op die manier nog meer versmacht door het
frankofoon overwicht van de andere gemeenten uit hun kiesdistrikt
St. Gillis, nl. : Ukkel, Vorst en St. Gillis.
De bedoeling van de frankofonen is duidelijk : eerst deze drie gemeenten met faciliteiten voor de frankofonen loshakken van andere Vlaamse
gemeenten door middel van schijnbaar ongevaarlijke fusies.
Eens dat gebeurd zal de PSC wel willen spreken over de splitsing van
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde : met als prijs voor de
Vlamingen deze 3 Vlaamse gemeenten ten zuiden van Brussel. Op die
manier trachten de frankofonen hun « corridor » geleidelijk te verwezenlijken.
Als Volksunie-mandataris ten zuiden van Brussel, is het duidelijk,
vooralleer er over fusies van gemeenten kan gesproken worden, moet
eerst het kiesarrondissement gesplitst zijn. Anders lopen wij gevaar
de drie hoger genoemde gemeenten nog meer over te leveren aan de
frankofone druk en als wisselmunt te laten gebruiken voor de latere
splitsing van het kiesarrondissement.
Het bewijs is nogmaals geleverd dat wij niet argwanend genoeg kunnen staan tegenover de PSC-PLP en FDF. Want hier spelen zij duidelijk
onder één hoedje. En nog een vastelling : de Vlaamse CVP en PVV uit
de streek laten opnieuw rustig begaan. Misschien lopen ze bij een
volgende betoging tegen de bedreiging van Vlaams-Brabant terug
schaamteloos op kop !
Willy De Saeger
Provinciaal Raadslid.

BAR

RESTAURANT

Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18
Open vanaf 18u - gesloten op zondag
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen.
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DOSFELAKTIVITEITEN
6 maart : Informatie over de
gewestplannen in het Kultureel
Centrum van Rode, aanvang 20 u.
7 maart : Informatie over de
gewestplannen in Ons Huis (Gildenhuis), Kerkstr. 22, Dworp,
aanvang 20 u.
11 maart : Informatie over de
gewestplannen te Herent, aanvang 20 uur.
15 maart : Het probleem Brussel met de 19 gemeenten in het
Kultureel Centrum te Strombeek
met medewerking van Anciaux
en Monteijne, aanvang 10 uur.
20 maart : Informatie over de
gewestplannen
te
Kortenberg,
aanvang 20 u.
21 maart : Informatie over de
gewestplanen in hotel Rembrandt
te Vilvoorde, aanvang 20 u.
28 maart : Informatei over de
gewestplannen te Zoutleeuw, StPieters-Leeuw, Alsemberg, aanvang telkens te 20 u.
Voor nadere inlichtingen kunt
u terecht bij de prov. verantw.
voor Brabant : Hollaender B, Brusselsestwg 51A, 1850 Grimbergen,
tel. 02/269.27.68.
HUIZINGEN
GESLAAGD MENEERKESBAL
Dit tweede bal van de plaatselijke afdeling mag wel zeer geslaagd genoemd worden. Ruim
200 simpatisanten deelden in de
leute van het 2de Meneerkesbal.
Pas na 3 u. zondagmorgen konden
de vermoeide maar gelukkige inrichters naar huis.
JETTE
DIENSTBETOON
Aggl. en gemeenteraadslid Jan
De Berlangeer is elke zaterdag
van 10 tot 12 u. te bereiken in
het dienstbetoonkantoor, Jetsestwg 548.
KESSEL-LO DIENSTBETOON
Sen. Vandezande : iedere 2de
maandag van 20 tot 22 u. 'bij Arlette Degeest-Lambrechts, Diestsestwg 75, Kessel-Lo, tel. 016/
23.33.08.
SCHAARBEEK
MOBILISATIE
'Het VU-bestuur afd. Schaarbeek roept alle radikalen in
Vlaanderen op om ook nu met ons
mee te doen aan de TAK-betoging op 16 maart.
VUJO
Onze kern bestaat deze week
drie jaar, tientallen nieuwe leden
kwamen de laatste tijd onze rangen vervullen. Voor meer inlichtingen : Jan Vermeulen, Zenobe
Grammelaan 87, Schaarbeek, tel.
02/241.04.07.

8.

14.
15.
15.
15.
22.
25.
29.

St-Genesius-Rode : 4e dansfeest in zaal De Kroon, Hallestwg 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 Eizeringen), 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-Pieters-Leeuw : Informatie-avond over het gewestplan
in samenwerking met het Dosfelinstituut. Zaal Moriau.
20 u. Sprekers : J. De Lander, Fr. Adang, J .Denayer,
L. De'Wit.
St-Genesius-Rode : Informatie-avond over het Gewestplan in samenwerking met het Dosfelinstituut. Kultureel
Centrum, Wauterbos, om 20 u.
Alsemberg : Pensenkermis vanaf 12 u. in zaal Gildenhuis, Kerkstr., Dworp (ook op 9 maart).
Hekelgem-Essene : Afdelingsbal in zaal Ankerhof, om
20 u. 30 te Essene, Dorp.
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, Schepdaal. Begin 18 u. Ook op zondag 16 maart vanaf 12 u.
St-Pieters-Leeuw : Groot lustrumbal in Parochiezaal Negenmanneken, G. Deruyverstr. 21.
Pepingen-Beert-Bellingen-Bogaarden-Elingen : Breughelfestijn in zaal Pierreux, stwg naar Ninove 67, Pepingen.
Om 17 u. (ook op 16 maart vanaf 12 u.).
Brussel-HalIe-Vilvoorde : Jaarlijks arr. VU-bal in zaal
Meli op de Heizel (Brussel). Eerste dans om 20 u. 30.
Orkest : « The Snakes ».
Dilbeek : Ledenvergadering.
Molenstede : VU-reuzedansfeest in zaal Berkenhof met
orkest Crescendo.

SOCIALE CENTRA

—

FED. ASSE

ASSE : Prieelstraat 2 - 1 7 0 0 Asse (02/452.93.57).
(voor de gemeenten : Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mazenzele, Merchtem, Mollem, Opwijk, St. Martens-Bodegem, St.
Ulriks-Kapelle, Ternat)
Dinsdag 4-3-75 : Paul Peeters, van 19 tot 20 uur.
Dinsdag 18-3-75 : Bob Maes, van 19 tot 20 uur.
In samenwerking met fed. schepen Juul Van Dooren.
LIEDEKERKE : Opperstr. 168 - 1770 Liedekerke (053/66.57.83)
(voor de gemeenten Borcht-Lombeek, Essene, Hekelgem, Liedekerke, Roosdaal, St. Kat.-Lombeek, Teralfene).
Dinsdag 11-3-75 : Vik Anciaux, van 19 tot 20 uur.
Dinsdag 25-3-75 : Paul Peeters, van 19 tot 20 uur.
In samenwerking met prov. raadslid Staf Kiesekoms die er
elke dinsdag en vrijdag is van 19 tot 20 uur.
WEMMEL : Stwg naar Merchtem 28 - 1710 Wemmel
(02/479.39.81)
(voor de gemeenten : Brussegem, Groot-Bijgaarden, Hamme,
Meise, Relegem, Wemmel, Zeilik).
Dinsdag 4 maart : Jef Valkeniers, van 18 tot 19 uur.
Dinsdag 18 maart : Vik Anciaux, van 18 tot 19 uur.
In samenwerking met fed. schepen Walter Van Mieghem, die
er elke dinsd. van 17u30 tot 20u is, en elke zat. van 15 tot 17u.
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BERICHT AAN DE BEVOLKING

DE RUINTELIIKE 0RDENIN6
IN VLAANS-BRABANT
De VU van de fed. Halle keurde op haar laatste raad der afdelingen
eenparig volgend be'richt aan de bevolking goed :
Aan de inwoners van de federatie Halle,
Noch uw buurman, noch gijzelf weten, zo ge wenst uw huls te bouwen,
of dat nog mag. Of dat nog mag waar ge hoopt, of het mag waar ge
kunt. De reden hiervoor is dat er ook voor onze streek een Gewestplan
bestaat. Dit gewestplan heeft aan de ene kant goede zijden, omdat
het de wilde bebouwing aan banden legt, omdat het ons milieu ten goede beïnvloedt en een afremmen betekent van verdere verknoeiing van
woongebied door de onge'breidelde grondspekulatie van immobiliënmaatschappijen waarvan de oude kleurpartijen de geïnteresseerde beschermheren zijn. Alhoewel we voorstander zijn van een ruimtelijke
ordening, betekent dit niet dat het gewestplan in zijn huidige vorm,
onze volledige instemming wegdraagt.
Wij, Volksunie, stellen zoals altijd ons vohk, de mensen uit de eigen
streek centraal, en zijn daarom voorstander van een sociaal grondbeleid, dat gericht is tegen spekulatie en de dientengevolge veel te hoge
grondprijzen in onze streek. De huidige toestand is echter als volgt :
9 De toegestane verkavelirtgen, waar ook gelegen, zijn vaak in het bezit van Immobiliëngroepen of grootgrondbezitters. Dit zijn spekulatieve
ondernemingen met als doel de verkoop van kavels, en door deze verkoop winst te boeken, dus... handelsondernemingen !
# Verschillende kavels werden hiervan venkooht aan enkelingen, hetzij
om er te bouwen, hetzij om een appeltje tegen de dorst te bewaren.
(Wij kunnen dit laatste bezwaarlijk spekulatie noemen, op het moment
dat de regering een geldlening uitschrijft tegen een interest van 10%.
Wij menen dat het verre van zeker is dat zo een kaveltje in een even
korte tijd van waarde verdubbelt als het afgekocht werd van een immobiliënmaatschappij of een grote verkavelaar). Wie echter bij het huidige Gewestplan helemaal over het hoofd wordt gezien is de inwoner
van deze streek.
# De Immobiliënmaatschappijen stellen direkt de verkoopprijs van
de bouwgrond zo hoog, maken dikiwjis de kavels zo groot, dat slechts
het zeer kapitaalkrachtigen zijn die zich het bouwen in de federatie
Halle nog kunnen veroorloven.
# Wie kapitaalkrachtig zegt, sluit praktisch automatisch de werkende
bevolking en de gewone mens uit onze eigen streek uit.
# Dit betekent dat de invoer van vreemden wordt in de hand gewerkt,
en dat de eigen streekbewoner ver van zijn eigen vertrouwde milieu
have moet zoeken. Meestal is hij dan verplicht onderdak te zoeken in
het zichzelf afbrekende en verkrottende Brussel. Sommige verkavelingen vallen buiten de bouwzones in het Gewestplan. Wat met uw kaveltje ? Wat met het projekt van de landbouwerskinderen die ter plaatse, op eigen grond, hun eigen huis willen zetten ? Uit deze overwegingen blijikt ruimschoots dat een sociaal grondbeleid via grondregie terzelfdertijd en parallel met de gewestplanning moet gevoerd worden.
En dat de Gewestplannen niet zomaar klakkeloos mogen aanvaard worden zonder rekening te houden met bepaalde bestaande toestanden en
noden. Hoe kan sociaal grondbeleid er uit zien ?
0 De overheid is of komt in het bezit van bouwgronden uit de bouwzones van het Gewestplan of de verbeterde uitgave ervan.
% Deze bouwzones worden funktioneel verkaveld en voorzien van de
nodige infrastruktuur (bestrating, riolering, verlichting, gas, water en
elektriciteit, telefoon, enz.). Oan worden ze tegen de reëele kostprijs
verkocht, met voorrang aan de eigen streekbewonres, voor de bouw
van hun eerste en en.ige woning.
9 Diegene die aldus kopen nemen de verplichting op zich om te bouwen binnen de 5 jaar na aankoop, en de woning zelf te betrekken binnen 7 jaar na de aankoop.
% Personen die in het bezit zijn van een kavel die buiten de bouwzone valt, kunnen na wederzijds alkkoord hun eigendom afstaan aan de
overheid in ruil voor het kosteloos bekomen van een gelijkwaardige
kavel binnen de bouwzone. Kortom, een ruilverkaveling van bouwgrond.
9 Immobiliënmaatschappijen en grootgrondbezitters zijn van deze ruilverkaveling uitgesloten. Het zijn handelaars en ze riskeren evengoed
winst als verlies. Een bakker wordt ook niet vergoed voor zijn onverkocht brood, een kleenMinkel moet soms ook solderen en kruideniers
moeten oök sommige waren weggooien zonder ervoor een schadevergoeding te kunnen eisen. Immobiliënmaatsohappijen mogen geen bevoorrechte, risikoloze, handelsondernemingen zijn !
Wat gaat de Vol'ksunie nu doen ?
Het be'heer van de ruimtelijke ordening behoort niet meer tot de gemeentelijke bevoegdheid. Deze werd overgedragen naar de Federatie.
Hier heeft de VU in de schoot van de meerderheid precies het schepenambt voor de 'Ruimtelijke Ordening. Zij zit dus rechtstreeks aan de bron
om het Gewestplan en de andere plannen bepaald bij de wetgeving
te adviseren of op te stellen !
De VU wenst de betrokken personen en gezinnen degelijk voor te lichten, en in gemeenschappelijk overleg, lin acht genomen de bestaande
toestanden een voldoeninggevende oplossing te zoeken en als haar advies op het Gewestplan voor te stellen. Om al deze individuele gevallen op te sporen en de bevolking over dit standpunt in te lichten, zal
de VU hoorvergaderingen (hearings) inrichten over de gehele Federatie, waarop iedereen van harte welkom is, en waarop iedereen met zijn
eigen problemen aan bod kan komen, zodat wij die mensen, die met
problemen inzake het Gewestplan, inzake bouwen of verkavelen, gekonifronteerd zijn, kunnen helpen in hun specifiek geval en hun moeilijkheden.
De VU zal zich, met alle gezag dat de bevoegdheid over de Ruimtelijke
Order>ing in de Federatie haar geeft, inzetten om overal de meest
menselijke oplossing te vinden.
Namens de Volksunie in de Federatie Halle :
Frans Adang
Federatieschepen

Lieve Dewit
Federatieraadslld

Juul Denayer
Federatieraadslld

De volgende hoorvergaderingen waar telkens de hele bevolking van de
betreffende gemeente wordt voor uitgenodigd zijn reeds gepland :
Dinsdag 4 maart : zaal Moriau, Rink te St-Pieters-Leeuw.
Donderdag 6 maart, Kultureel Centrum te St-Genesius-Rode.
Vrijdag 7 maart : Gildenhuis, Kerkstraat te Dworp.
Vrijdag 11 april : te Halle (zaal zal later medegedeeld worden).
Vrijdag 28 maart : lok. De Hoorn, Past. Bolstsr. te Alsemberg.
Verder zijn er nog voorzien te Huizingen, Beersel, Vlezenbeek en Pepingen.
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VERKOOPSPUNTEN
ANZ-ZANGFEEST
Aggl. Brussel : Wim Van der
Eist, Beizegemstr. 20, 1120 Brussel ; fed. Asse : Maurits Van Liedekerke, Poortstr. 40, Liedekerke ; fed. Halle : Remain Bogaerts,
Beukenl. 68, Dworp ; fed. Tervuren : Marcel Dominet, Esdoornl.
53, Overijse ; fed. Vilvoorde :
Erik Clerckx, Heldenplein 22, Vilvoorde ; fed. Zaventem : Willy
Buelens, Van Dijckl. 51, Zaventem ; gewest Noord : Guy De
Smet, Oudstrijdersstr. 2, Merchtem ; gewest Zuid : Etienne Van
Vaerenbergh, Ninoofsestwg 236,
St-Kwintens-Lennik.
BROEDERBAND
MEDEGEDEELD
BRUSSEL-PAJOTTENLAND
Op 9 maart e.k. wordt In de dekenale kerk van St-Kwintens-Lennik
om 11 u. een mis opgedragen door
e.p. Nuyens, dominikaan, ter nagedachtenis van Staf De Clercq.
De koorzangen worden uitgevoerd
door het vriendenkoor « Het
Snoerke » uit Aalst.
LEUVEN (Arr.)
WAT VOORBIJ IS
Op 19 februari sprak W. Kuljpers over ons Vlaams-Brabant en
zijn problematiek in zaal Familia
te Tildonk.
Op 21 februari vergaderden de
kaderleden van de VU op de gespreide arr. raden te Herent, Kumtich en Aarschot.
Oe kursus « Gemeenteraadsverkiezingen » waarvan het 2de deel
plaats greep op zaterdag 22 februari, was een evengroot sukses
als de eerste maal (Herent).
Diezelfde dag had Tremolo een
stampvolle zaal voor het afdelingsbal.
In Averbode ging een werkvergadering door o.l.v. W. Kuijpers.
En tenslotte, op 25 februari, organiseerde de afd. Wilsele-Holsbeek een zeer interessante gespreksavond over de gewestplannen met een vertoning van de
diareeks die werd samengesteld
door de werkgroep « Gewestplannen ». (Parochiezaal Attenhoven).
VVG-UITSTAP NAAR DIEST
De uitstap van de VVG-gewest Leuven naar Diest, welke
voorzien was voor 2 maart werd
verschoven naar zondag 9 maart.
Op 2 maart (morgen) daarentegen
worden de Vlaamse gepensioneerden uitgenodigd voor een koncert in het stadhuis van Diest,
waar de dagen van het Vlaamse
lied zullen besloten worden. Geinteresseerden voor het begeleid
bezoek aan Diest wrarden verzocht
kontakt op te nemen met André
Van Hoof.
VUJO
Op 2 maart zal het VUJO-kongres doorgaan te St-Niklaas. ledere jongere kan mee en moet mee.
Ga je mee, bel dan vlug naar Polly Raskin, Stationsstr. 16, Aarschot, tel. 02/51.35.64.
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
blazerskwintet, solisten van het
nationaal orkest van België. Alle
vrienden van het Vlaamse lied
zijn hartelijk uitgenodigd.
LIEDEKERKE
LEDENFEEST
Voor de derde maal ging het
ledenfeest van onze afdeling door.
Een negentig leden waren opgekomen voor deze feestelijke bijeenkomst die ter zelfder tijd een
nieuw bestuur moest kiezen. Na
het etentje werd de vergadering
begroet door prov. raadslid Staf
Kiesekoms. Vervolgens sprak arr.
voorz. Rom De Craen, die de vergadering voorstelde het nieuw bestuur bij handgeklap te verkiezen
daar geen nieuwe kandidaturen
waren binnengekomen. De nieuwe verkozenen trokken zich dan
terug met de arr. voorz. die de
bijeenkomst de nieuwe verdeling
van de bestuurstaken meedeelde.
Ere-voorz. : Staf De Brabanter ;
voorz. : Staf Kiesekoms ; ondervoorz. : Dolf Van Droogenbroeck
en René Eylenbosch (met verantwoordelijkheid voor Borcht-Lombeek) ; sekr. : Lieven Van der
Wulst ; verantw. voor leden en
abonnenmentenwerving
Willy
Van de Velde ; penningm. : Theo
Vaeyens ; org. : Erik Van Droogenbroeck ; prop. : Maurits van
Liedekerke ; verantw. voor het
soc. centrum : Hilda De Mol ;
VUJO : Annemie Cobbaert en
Mark De Brabanter.
Vervolgens gaf Maurits van
Liedekerke een boeiend overzicht
van de aktiviteiten van het voorbije werkjaar en van de plannen
voor '75. Waarna T. Vaeyens een
kasverslag ten beste gaf. Door
Staf Kiesekoms werd dan de nat.
voorz. Fr. Van der Eist ingeleid.
In een zeer gewaardeerde rede
had de nat. voorz. het over de
twintigjarige VU, nadat hij herinnerde aan de rol van onze afdeling tijdens de beginjaren van de
VU in ons arr. Vermelden wij tenslotte nog dat deze zeer geslaagde bijeenkomst werd bijgewoond
door sen. Bob Maes en de volksvert. Anciaux, Valkeniers en Peeters. Een bedrag van bijna 5000
fr. werd door de aanwezigen samengebracht, som die onmiddellijk gestort werd in het fonds tot
uitbreiding van ons Vlaams sociaal centrum. Kortom, een avond
om niet vlug te vergeten. Een bijeenkomst van de vriendschap.
HULLEBROECKHERDENKING
Dit jaar is het tien jaar geleden dat de toondichter Émiel Hullebroeck in onze gemeente overleed. Daarom wordt deze man op
luisterrijke wijze herdacht. Hoe
kan het beter dan met een muzikale avond. Deze gaat door op
vridjag 7 maart om 20 u. in de
nieuwe kerk van de wijk Muilem,
Ommegangstr. iNiet minder dan
zeven koren nemen deel aan deze
herdenking. Er is een samenzang
voorzien geleid door Willem De
Meyer. 40 fr. als deelname in de

kosten, scholieren en derde leeftijd 20 fr. Kom, zing met ons mee!
MOLENSTEDE
CVP-STREKEN
iDe wijze waarop de CVP op nationaal vlak aan politiek doet, is
walgelijk. Doch ook op plaatselijk
vlak aarzelt deze partij niet de
bevolking wat voor te liegen en
wat erger is, zij krijgt hierbij ruim
de medewer'king van sommige
plaatselijke korrespondenten. Gelukkig niet allemaal laten deze
korrespondenten zich bij de leiband nemen. Als konkreet voorbeeld neem ik nu de Dosfelavond
over de fusies, welke voor het
kant. Diest doorging in Molenstede. Een grote belangstelling eerst
en vooral en bovendien een goede
inhoud. Alle partijen waren uitgenodigd. Waren aanwezig : Kuijpers (VU), Daems (PVV). Bleven
weg : Devos (CVP), Tobback
(BSP). Nochtans werd aan ieder
van hen gevraagd in geval van
belet een plaatsvervanger te zenden. Laatsgenoemden hebben dit
niet gedaan, wat uiteraard bij de
aanwezigen de indruk nog versterkte dat CVP en BSP hun verantwoordelijkheid terzake ontlopen. Zowel Kuijpers als Daems
hebben de CVP vrij zwaar op de
korrel genomen in verband met de
fusieplannen in het arr. Leuven.
Rortduit hebben zij verklaard dat
het hier gaat om partijpolitieke
berekeningen. Beiden hebbep onmiddellijk betreurd dat noch CVP
noch BSP aanwezig waren om
zich te kunnen verdedigen.
Wat is er nu gebeurd ? Welnu,
« Het Laatste Nieuws » en « Het
•Nieuwsblad » publiceerden op
resp. maandag 17 en dinsdag 18
februari een uitgebreid en zeer
objektief artikel. Dat heeft de
CVP blijkbaar niet genomen. Deze
partij heeft niet geaarzeld onmiddellijk alarm te blazen en gaat nu
rondbazuinen dat Kuijpers en
Daems geprofiteerd hebben van
haar afwezigheid. Dat is nu hun
taktiek : zij blijven weg en daarna komen zij vertellen dat ze zich
niet hebben kunnen verdedigen.
Wat echter erger is : « Gazet
van Antwerpen » publiceert een
week later (21-2) een verslag
waarin VU en PVV in zekere zin
beschuldigd worden van het feit
dat ze de CVP aanvielen omdat
deze er niet was. De korrespondent beweert dat het publiek ontgoocheld was enz .. Kortom een
duidelijk staaltje van verkapte
CVP-propaganda. Maar het ergste
van al is daarbij, dat op de avond
van de bijeenkomst helemaal geen
vertegenwoordiger van « Gazet
van Antwerpen » in de zaal aanwezig was. Het gaat hier dus duidelijk om een gewilde aanval op
degenen, die wel bereid waren
hun standpunt te komen verdedigen.
In het kant. Diest kregen de lezers van de zgz Vlaamse gazet
weer eens een staaltje van de
onobjektiviteit waarvan dit dagblad de jongste tijd meer en meer
blijk geeft Dat men er de nodige
lessen uit trekke.

LIMBURG
AS
BESTUURSVERGADERING
Ons afdelingsbestuur hield zijn
maandelijkse vergadering bij hun
voorz. Hubert Verheyen op maandag 24 februari. De laatste ledenvernieuwingen
werden
afgerekend, terwijl ook een aantal nieuwe leden ingeschreven werden.
Vervolgens werd gewerkt aan de
redaktie van ons eerstvolgend ledenblad en aan de volgende uitgave van « Vrii-As ». Nadat arr.
voorz. R. Vanheusden, die vergezeld was van de nieuwe arr. sekr.
Rudi Gijsbrechts, een kort overzicht gaf van de politieke toestand, werd noa de organisatie
besproken van een voorlichtingsavond evenals de komende statutaire bestuursverkiezingen.

flLinDIR
MAART
5.

Hasselt

Arr. bestuur.

Diepenbeek : Afdelingsbal in zaal Carlton.
Halen : Jaarlijks ledenfeest in zaal Marvana.

14.

Neusden : Statutaire bestuursver'kiezingen.

22.

Arr. abonnementenslag (ook op 23).

22.

Maasmechelen : Kant. bal in zaal Vrij Vooruit, Geeststr.
2, Eisden-Maasmechelen. Orkest : Tea Break.
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Er zijn twee voorstellen : één voor
het pensioen der werknemers en een
voor dat van de zefistandigen.

tfc KAilcll
• VU-kamerlid P. PEETERS pleitte tijdens het debat over de begroting
Pensioenen 1975 voor de zoveelste
keer voor de fiskallsering van de pensioenen van de zelfstandigen, ten
einde de huidige schromelijk overdreven bedragen te vermijden (niet
zelden overtreffen de gevorderde bedragen — bijdragen met terugwerkende kracht — de Inkomsten !). P.
Peeters pleitte ook voor een vereenvoudigde en begrijpelijker formulering.

van ambachtelijke bedrijven in woonuitbreidingsgebieden verbieden.
De plotse inplanting van industrieterreinen te Wolvertem heeft heel wat
beroering verwekt. Kamerlid Peeters
stelde hierover een aantal vragen. Uit
de antwoorden moet blijken dat de
normale procedure werd gevolgd doch
dat er nog geen KB verscheen tot onteigening. Uit dit antwoord van staatssekretaris D'hoore blijkt alvast dat de
betrokken bevolking praktisch niet
werd geraadpleegd...

• Bij de stemmingen over de moties,
ingediend na de interpellatie RASKIN
over de aankoop van gevechtsvliegtuigen, ontspon zich een vinnig debat,
dat werd beheerst door VU-fraktievoorzitter ANCIAUX en de BSP-woordvoerder Van Eynde. Minister Vanden
Boeynants kreeg enkele kwade ogenblikken te verwerken, ook omdat premier Tindemans 'het vertikte ,zijn minister bij te springen. Deze afwezigheidspolitiek wordt bij de premier
blijkbaar een tweede natuur...

0 Op dinsdag 11 februari 1975 interpelleerde VU-kamerlid Raskin minister
Vanden Boeynants over de aankoop
van de gevechtsvliegtuigen. De minister maakte het zich gemakkelijk met
een heel algemeen antwoord dat netjes naast de 30 miljard lag .. Na afloop
van zijn antwoord op de interpellatie
ging hij wat steun zoeken bij zijn
CVP-vrienden, dat gebeurt dan al handen schuddend... Ook het zogenaamde
progressieve kamerlid Georges Monard van Hasselt kreeg een handje en
fier luidop antwoordde hij aan de heer
Vanden Boeynants : « Proficiat ! ».
Het was echter wat te luid, Georges,
men kon het meters ver horen...
Wat dan te denken dat deze man bij
de begroting van Buitenlandse Zaken
juist het tegenovergestelde van Vanden Boeynants ideeën kwam verkondigen !...

• vp-kamerl!d DE BEUL vestigde er
via een vraag de aandacht op dat het
personeel van Bossen, Jacht en Visvangst niet meer weet, wie er in feite
zijn baas is, omdat het protokol van
overdracht van Landbouw naar Milieu
(Poma) nog steeds niet verschenen
is. Eerste minister Tindemans — die
blijkbaar soms wel kan praten... —
kondigde de verschijning van het protokol in het Staatsblad voor binnen
kort aan.

Kamerlid P. Peeters : « Zorg voor de
middenstand ».

Het zelfde kamerlid maakte zich tot
tolk van de ongerustheid van de bevolking van het Schelde-Dijle-gebied
n.a.v. de inplantingsplannen voor een
pré-metro te Mortsel, waardoor onverantwoorde wijzigingen van de voorzieningen van het gewestplan ScheldeDijle nodig worden. Staatssekretaris
D'hoore antwoordde dat nog geen officiële bouwaanvraag werd ingediend
en dat neergelegde klachten tegen de
inplanting momenteel worden onderzocht. Volgens het meest recente
voorontwerp-gewestplan
Antwerpen
worden de terreinen in kwesttie tot
parking bestemd. De advieskommissie
Aggl. Antwerpen opteerde trouwens
voor het behoud van de bestemming
tot parking.
•VU-kamerlid Paul PEETERS stelde
drie spoedvragen. Een eerste aan
staatssekretaris D'hoore nopens de
inplanting van een grootwarenhuis te
Kessel-Lo. Uit het antwoord bleek dat
de betrokken firma aan de voorgeschreven procedure had voldaan maar
dat het geheel als buurtverzorgend
winkelcentrum moest opgevat worden
« ten einde de belangen van de middenstanders te vrijwaren ».
Een tweede vraag gold de uitbreidingsmogelijkheden van kleine en middelgrote ambachtelijke bedrijven in de
woonuitbreidingszone Halle-Vilvoorde.
Uit het ministeriële antwoord bleek
dat « inhoudelijk de ambachtelijke
funktie niet noodzakelijk in strijd is
met de bestemming van woongebied ».
Gemeentebesturen kunnen echter wel
in het kader van BPA de uitbreiding

% VU-kamerlid Frans Baert diende
met verscheidene andere partijgenoten drie wetsvoorstellen in met sociale draagwijdte.
Twee ervan houden verband met de
opruiming van bepaalde sociale gevolgen van de repressie : vele mensen die door de repressie werden getroffen hebben daardoor slechts een
onvolledige loopbaan : de jaren van
1944 tot 1950-1951 brachten duizende
mensen in de gevangenis door, zodat
die jaren niet meetellen voor de berekenning van het pensioen. Gevolg :
onvolledig pensioen, het reeds geringe
bedrag nog verminderd.
Reeds had de wetgeving dat gedeeltelijk opgelost : wie vanaf 1 januari
1946 ononderbroken heeft gewerkt
hoefde niets te bewijzen betreffende
de voorgaande jaren.
Maar de jaren 1946 en daarrop bleken
verloren voor velen.
Daarom wordt in het voorstel van
volksvertegenwoordiger Baert bepaald
dat de jaren vóór 1951 niet meer als

loopbaan moeten bewezen worden.
Wordt dit aanvaard dan krijgen al diegenen die ten laatste op 1 januari
1951 aan het werk zijn kunnen gaan,
een volledig pensioen.

• Het derde voorstel F. Baert betreft
het bedrag op of afstand van loon vatbare bedrag. Een wet van 1965 bepaalt
dat de eerste 5.000 fr. (netto) van het
loon niet kan in beslag genomen of
kan
voor
1/5
in
beslag
of
afgestaan worden. De volgende 3.000
fr. (dus de schijf van 5.000 tot 8.000)
worden, de daaropvolgende schijf van
7.000 fr. voor 2/5 en alles wat de
15 000 fr. te boven gaat kan volledig
in beslag genomen worden.
Het is duidelijk dat deze bedragen niet
meer aangepast zijn aan de gestegen
levensduurte, en de bedoeling van de
wet van 1965, nl. iedereen, ook mensen met schulden toch nog een minimum-inkomen
te
garanderen
niet
meer wordt bereikt. De opeenvolgende regeringen hebben daar niets aan
gedaan, hoewel zij daar nochtans de
bevoegdheid voor hadden. Daarom dit
wetsvoorstel.
Laten wij hopen dat het er doorkomt.

HET HAGELAND WORDT
VERDER UITGEBUIT
VU-kamerlid Willy Kuijpers is doorgaans een opgeruimd man, een vlotte verschijning. Hij was vorige week woensdag echter bitter gestemd toen hij vanop de kamertrii)une de verwaarloing van het Hagelend aan de kaak stelde .ondanks het
feit dat in 1958 het Hagelend tot testgebied werd uitgeroepen, ondanks het feit
dat de Leuvenaar Eyskens vier regeringen leidde en dat er sind 1944 niet minder
dan 22 ministers uit het arrondissement in regeringen zetelden. Het Hageland is
tot op vandaag een voogdijgebied van het Brusselse grootkapitaal.
Uit Aarschot en Tienen vertrekken er dagelijks 6.000 pendelaarrs, in Zichem alleen
worden 180 weekabonnementen op het spoor afgeleverd. Dan wordt er nog geen
gewag gemaakt van de tientallen bussen, waarmee pendelaars uit het Hageland
naar hun werk worden gevoerd.
Het gemiddeld inkomen van de werknemer in het Hageland bedraagt één derde (!)
van dat van de Brusselse bevolking of een jaarlijks verlies van 2 miljard frank !
Het is nog erger als men weet dat tussen 1960 en 1974 er 2.704 werkplaatsen uit
het arrondissement Leuven verdwenen tegenover 6.905 of amper 300 per jaar.
Hierin zijn de ca 1.000 op het einde van vorig jaar weggevallen arbeidsplaatsen
niet meegerekend. Tegen 23 nieuwe arbeidsplaatsen per duizend inwoners haalt
het arr. Leuven er nauwelijks 10.
Willy Kuijpers herinnerde eraan, dat hij reeds drie vier jaar terug op deze noodtoestand had gewezen, echter vruchteloos. Wel verheugde hij zich erover dat hij
niet meer alleen staat, en dat de andere partijen eindelijk de VU-Leuven volgen.
Optimistisch kon het kamerlid echter niet zijn, zodat hij alvast een « heroptreden
over hetzelfde tema » aankondigde.
Staatssekretaris D'Hoore poogde in zijn antwoord een rooskleuriger beeld van het
arr. Leuven op te hangen, doch kon o.m. niet ontkennen dat bvb. de werkloosheid
in het betrokken arrondissement in 1974 met niet minder dan 52,6 procent steeg !
De staatssekretaris gaf tot slot een overzicht van zijn inspanningen, om de schade te beperken. Hij haakte hierbij in op een voorstel van Willy Kujipers, nl. een
poging te doen tot toeristische valorisatie van bepaalde streken in het betrokken
gebied. Desniettemin stelde hij, dat 1975 geen gemakkelijk jaar zal zijn. Staatssekretaris D'Hoore is inderdaad een vooruitziend en voorzichtig man...

s^^#^fefÊ%>^^i^c#Ff:
# In het senaatsdebat over de begroting 1975 Volksgezondheid en Gezin
werd het VU-standpunt toegelicht door
senatoren Vandekerckhove, Vandezande en H. De Bruyne.
Senator Vandekerckhove had het vooral over de snelle veroudering van de
bevolking sinds 1920. Thans is één
patient op de drie een bejaarde. Sinds
1945 is er een spektakulaire daling van
het geboortecijfer, al wordt dat gedeeltelijk gekompenseerd door de daling van de kindersterfte. In Vlaanderen daalde het geboortecijfer voortdurend, terwijl de geboortebeweging
in Wallonië gestabiliseerd is.
Senator Vandekerckhove had het dan
over de toename van de kanker, in
belangrijke mate samengaand met het
verouderingsproces. Ook de reuma
verdient meer aandacht, men vindt
deze ziekte niet terug in de morbiditeitsstatistieken en nochtans : de reumatische afwijkingen stijgen in aantal
en veroorzaken zware invaliditeit. De
stijging van de geslachtziekten noemde hij alarmerend, tegen drug-verslaving wordt te weinig preventief opgetreden. Na de overkomsumptie van geneeskundige specialiteiten aan de

kaak te hebben gesteld pleitte hij
voor meer samenwerking en besloot
als volgt : « Ook de medische professie zal de moed moeten opbrengen
om achter vele zekerheden opnieuw
vraagtekens te plaatsen ».
•
VU-senator B. MAES verklaarde
zich ontgoocheld over het gewelddadig optreden van de rijkswacht te
Schaarbeek, optreden dat op een —
volstrekt nodeloze — strafexpeditie
neerkwam. De senator zei dat tijdens
zijn betoog over de rijkswachtbegroting 1975. Verder verklaarde hij, dat
de VU geen vrede zal nemen met geringe verschuivingen in de taaiverhoudingen : de VU eist voor als na een
60 N./40 F. verhouding op. De senator
kondigde tevens aan, dat de VU-fraktie tegen begroting zou stemmen.
O VU-senator DE FACQ verdedigde in
het zelfde debat zijn amendement, om
de militaire hulp aan Zaire, Ruanda en
Burundi af te schaffen. De regering
verminderde reeds het bedrag met 8
miljoen wat er op wijst dat ze het
voorziene krediet als nutteloos beschouwt.

9 Van zijn kant waarschuwde VU-senator DE BRUYNE ervoor dat in het
kader van de gunstige konjunktuur privé-organisaties zich met kommerciéle
bedoetingen op de gehandikaptenzorg
zouden toeleggen .De goede bedoelingen mogen echter niet door gebrek
aan toezicht in misbruiken ontaarden.
• VU-senator VANDEZANDE hekelde
inleidend de taaitoestanden in de
Brusselse Interkommunale Watermaatschappij en handelde dan over de wet
op het bestaansminimum, dat in de
werkelijkheid minder dan het levensminimum is, zodat spreker terecht
mocht aandringen op verhoging, niet
na herinnerd te hebben aan de 120.000
fr levensminimum van de CVP (tijdens de kiesstrijd. ). Hij handelde
verder over de vertegenwoordiging
van VOS in de werken voor oorlogsslachtoffers, de achterstand in bejaardenhomes en instellingen voor gehandikapten, het onopgeloste vraagde overlapping m de preventieve gestuk van de geneesheren specialisten,
neeskunde en ten slotte over de
(slechte) taaiverhoudingen in diverse
instellingen (NWO, NWOl, enz.).
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EERSTE
EN PLECHTIGE
KOMMUNIE
betekent nu

SUCCES
kiezen
Een reuzegrote keus
eerste- en plechtige
kommuniekostuums,
blazers en sportvesten
voor jongens.
Alles voor
de 2de dag der meisjes.
Wij vertegenwoordigen de
meest luxueuze merken
jongens- en meisjeskleding

SUCCES
KLEDING
MEYERS
kleedt ook mama en papa!
Op vertoon van deze advertentie geniet u

20%

KORTING

op alle aankopen boven de 1.000 fr. en 10 % op alle a a n l I ö ^ r f e l r l S e n
de 1.000 fr., eskam cadeauprijzen uitgezonderd. Zeker de moeite om de
rit naar Niel te doen. Geen parkeerproblemen en uw reiskosten komen
er dubbel en dik uit en... vergeet ons «PARKER» geschenk niet.

SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROTE MODEZAAK VOOR Ie EN PLECHTIGE KOMMUNIEKLEDING

A. DE LANGLESTRAAT 2-14
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR

WIJ 14

•

ZATERD VAN 9 TOT 18 UUR

•

JAARLIJKS
VERLOF 1 9 7 5
GESLOTEN V A N
2 1 JULI T O T
12 AUGUSTUS

ZON-. MAAN-. EN FEESTDAGEN GESLOTEN

1 MAART 1175

WIJ IM D€ I^OLKSUm€
BERINGEN KOLPORTAGE
Op zaterdaq 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 kantonnaal voorzitter Jaak Geussens,
Thijsstraat 5, 3690 Bree ( t e l . :
461776) of met provincieraadslid
Jaak Gabriels, Siemenstraat 28,
3690 Bree (tel. 462290).
EIGENBILZEN
OVERLIJDEN
Alhier overleed op 19 februari
'75 de vader van onze voiksvert.
E Raskin en arr. bestuurslid P.
Ra'skin. De begrafenis had plaats
op 22 februari te Eigenbilzen. De
kerk was werkelijk te klein voor
de zeer talrijk opgekomen aanwe-

zigen, die op deze manier hun
blijk van medeleven wilden betuigen. Het arr. bestuur betuigt langs
deze weg haar oprechte deelneming aan mevr. Raskin en kinderen.
GENK
BESTUURSVERKIEZINGEN
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd beslist de statutaire bestuursverkiezingen in onze afdeling te houden op vrijdag
18 april. Vooraf zal nog een algemene ledenvergadering ingericht
worden.
HALEN
BESTUURSVERGADERING
Ons afdelingsbestuur kwam samen op donderdag 20 februari in
het Sportlokaal te Loksbergen onder voorzitterschap van Ivo Ja-

cobs. De ledenvernieuwing is
praktisch volledig afgehandeld,
zodat nu opnieuw kan gedacht
worden aan verdere werving. Nadat arr .voorz. Renaat Vanheusden toelichting gegeven had over
de huidige arr. struktuur en werking, werd de organisatie van ons
ledenfeest op zaterdag 8 maart
in zaal Man/ana op punt gesteld.
Zoals ieder jaar wordt gezorgd
voor een feestelijke maaltijd, met
stemmige muziek voor en na, terwijl dit jaar sen. Rik Vandekerckhove de feestrede zal houden.
HASSELT
ARR. BESTUUR
In tegenstelling met de kalender van vorige week, zal er geen
arr. raad zijn heden zaterdag 1
maart. Het arr. bestuur vergadert
op woensdag 5 maart in lok. War-

son, o.m. ter voorbereiding van
de eerstvolgende vergadermg van
de arr. raad, die normaal zal gehouden worden op vrijdag 21
maart.
ST-TRUIDEN
LEDENFEEST
Onze afdeling kende opnieuw
een groot sukses bij de inrichting
van een gezellig ledenfeest. De
stemmige zaal Silva te Duras was
volgelopen om — na de traditionele mosselen — nog vele uren
ontspanning te bieden aan onze
leden. Urbaan Driljeux dankte allen, die meegewerkt hadden aan
het sukses van deze avond en
bracht daarbij een welverdiende
hulde aan ons oudste lid, tante
Rosa, aan wie niemand haar 95
jaren zou aangeven, en die thans
op trouwe wijze onze simpatieke

OOST-VLAANDEREN

Jefke Duchateanu vervangt. Daarna hield sen. Rik Vandekerckhove
een gloeiende toespraak, waarmee hij velen onder ons een hart
onder de riem stak om steeds opnieuw en steeds beter te ijveren
voor onze Vlaams-nationale partij.
HEUSDEN
BESTUURSVERKIEZING
Het bestuur van onze afdeling
besliste op zijn jongste vergadering dat de statutaire bestuursverkiezingen in onze afdeling zullen gehouden worden op vrijdag
14 maart. Daar deze verkiezingen
zeer belangrijk worden, vooral
met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen,
verwachten we een talrijke deelname
vanwege onze leden, zowel om te
kiezen als om zelf kandidaat-èestuurslid te zijn.

;flL€nD€R
MAART

Vll|0
Vertrek 8 u. 30 Zomergem, Palingshuizen, 9 u. Vlaams Huis Roeland
(Korte Kruisstr. 3, Gent), 9 u. 10, Dampoort, St-Amandsberg (plein
rechtover GB-supermarkt).
Het arr .Gent (VUJO) steunt de scholieren-studentenaktie van TAK.
Zij roept elke VUJO op eraan deel te nemen. Het moet slagen !
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.
Rita Haudenhuyse bedankt hartelijk de simpatisant uit Drogenbos. Zij
maakt het bedrag over aan de Volksunieiongerenkas van het arr. Gent
voor de komende akties o.a. amnestie-akties, levenduurte-aktie, steun
aan de TAK-scholieren-studentenaktie. OK (?).

AALST (Arr.)
LEDENHERNIEUWING
'De ledenhernieuwing is virtueel
achter de rug. Amper vier afdelingen zijn met dit werkje nog niet
volledig klaar. Mogen wij aandringen dat ook hier de hernieuwing tijdens de eerstkomende dagen zou gebeuren ? Dank bij voorbaat. Ondertussen kunnen wij u
reeds aankondigen dat het arr.
Aalst reeds meer dan 200 nieuwe leden aan het nat. sekr. heeft
overgemaakt. Voor al diegenen
die hieraan meehielpen : Dank.
En aan de anderen : waarop wacht
u om ook een paar avonden aan
huisbezoeken te doen ?
ABONNEMENTEN
Het arr. telt vier mensen in de
« Top-20 » en nog een vijfde in
de « Top-50 ». Samen brachten ze
ver boven de honderd abonnementen binnen. Het arr. telt nu reeds
meer abonnementen dan vorig
jaar. Mogen we ook een beroep
doen op alle andere kaderleden
om hun steentje bij te dragen ?
Als iedereen er>kele abonnementen maakt, wat sommigen reeds
deden, worden we het beste arr.
in Vlaanderen !
DIENSTBETOON
P.J. HENDRIGKX
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;
ledere vrijdag van 10 tot 11 uur :
Gulden Vlies, Aalst, thuis steeds
tel. 70.07.30.
AALTER-BELLEM-LGTENHULLEPOEKE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : wekelijks op donderdag, 11 tot 12 u.. Ter Walle 12,
tel. 091/74.25.00.
DEINZE
ABONNEMENTENSLAG
Alle bestuursleden zullen zich
nog eens extra inspannen om elk
minstens één abonnement te winnen. Woorden wekken, voorbeelden strekken.
GELUIDSINSTALLATIE
Onze afdeling beschikt over 'n
prima nieuwe geluidsinstallatie.
Deze verhuren wij gaarne aan an-

dere geïnteresseerden tegen halve prijs (tel. 86.24.53).
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : wekelijks op donderdag, van 10 tot 12 u., Drisstr. 36,
tel. 091/86.21.79.
DENDERMONDE (Arr.)
VUJO
Op zondag 2 maart (morgen)
heeft te St-Niklaas het 2de VUJOkongres plaats VUJO-arr. Dendermonde legt hiervoor een autobus
in die de gemeenten Denderbelle, Lebbeke, Dendermonde, Grembergen en Hamme zal aandoen.
Vlug inschrijven bij : K. Uyttersprot. Dorp 6, Denderbelle ; J.
De Mol, Brusselsestwg 21, Lebbeke ; G. Keppens, Konkelgoed
27, Lebbeke ; L. De Beul, Oude
Vest, 121, Dendermonde ; J. Verhaegen, Stationsplein 13, Grembergen ; E. Van Den Bogaert,
Kruisbeeldstr. 42, Hamme.
DENDERHOUTEM
GEZELLIG SAMENZIJN
Vorige zaterdag 22 februari waren 64 leden opgekomen voor de
gratis kaarters- en bakschletersavond. Er was stemming in het
lok. Café Ninove.
ERTVELDE
FUSIES
'Is het fusieplan Ertvelde-Sleidinge-Evergem in overeenstemming met de wil van de Ertveldse
bevolking ? Wat zijn de achtergronden van deze fusie ? Deze en
nog andere vragen worden beantwoord op informatievergaderingen
ingericht door de « Vlaamse Gemeentebelangen » : maandag 10
maart op het ZarnJeken ; dinsdag
11 maart te Rieme, herberg Centrum ; woensdag 12 maart te
Kluizen, herberg De Pelikaan ;
donderdag 13 maart op Tervenen
bij J. Bral en vrijdag 14 maart te
Ertvelde in centrum « Oud Gemeentehuis •, telkens om 20 u.
De meerderheidsgroep « Vlaamse
Gemeentebelangen •, waartoe onze VUnmandatarissen behoren, rekent op grote interesse van de
bevolking.
VL. HUIS . DE VELDBLOEM •
Straks bestaat ons VI. Huis één
jaar. Wanneer wij de balans opmaken van 1 jaar aktiviteit overtreft deze de stoutste verwachtingen. « De Veldbloem » geniet
naam en faam in het Meetjes-

land : een gezellige thuis voor
iedere Vlaming. De « jarige Veldbloem » wenst alle onbaatzuchtige naamloze helpsters en helpers
van harte te bedanken voor 1 jaar
hard werken en hoopt op verdere
medewerking. Openingsuren : vrij.
dag vanaf 18 u. 30, zaterdag vanaf
13 u., zondag en feestdagen vanaf 9 u., tel. 44.69.40.
OUD PAPIER
leder bestuurslid wordt verwacht bij W. De Caestecker op
maandag 10 maart te 19 u. 30 om
het oud papier in een degelijke
verpakking te verwerken.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

GEWESTPLAN KANAALZONE
Zoals reeds eerder
gemeld
heeft op donderdag 66 maart om
20 u. in V I . Huis «De Veldbloem»
de eerste gespreksavond plaats
over het gewestplan « De Kanaalzone ». Iedereen is vriendelijk
uitgenodigd naar deze vergadering en waarom niet eens een
vriend of kennis meegebracht ?

2.

. DE SCHADUW »
Ons VU-maandblad verschijnt
volgende week. Bedeling aan alle
inwoners van Ertvelde.

8.

BELASTINGSAANGIFTEN
Kunnen binnengebracht worden
bij alle bestuursleden. Speciale
zitdagen zijn voorzien. Hierover
meer in volgende uitgave.
GENT
JSKG
Jeugd van heden, toekomst van
morgen. Daarom is het uw plicht,
beste ouders, uw kinderen te laten aansluiten bij het VNJ, de enige echt, radikale Vlaamse jeugdbeweging in het Gentse, met opvoedende, aangename en sportieve ontspanning. Wij, Het Jongeren Steun Komltee Gent (JSKG
vzw) kocht voor hen een huis,^
dat wij met zware financiële moeilijkheden
hebben te
kampen,
hoeft niet gezegd. Ook u kunt ons
hierbij steunen, helpt ons helpen ,bv. door uwe aanwezigheid
op ons 6e VNJ-lentebal in de Roelartd, inkom 50 fr. Steun via KB
JSK-VNJ nr 443-9582221-85. Prijzen voor de tombola welkom bij :
sekr. Sohiettecatte Albert, Jozef
Paelinckstr. 116, Gent.
VU-GENT OP KOLPORTAGE
Zondag 23 februari trokken leden van wijkkomitees en afd. bestuur en mandatarissen (waarbij
de orwermoei'bare Fr. Baert) naar
een arbeiderswijk : de Heirnis. In
deze rode buurt slaagden wij erin
(na dikwijls onverdroten praatwerk) honderdveertig nummers
van « Wij » aan de man en de
vrouw te brengen.
WIJ-VROUWEN
We starten met een expressiekring (toneel, muziek, dans) voor
kinderen. Alle Inl. bij Leen Denis
(Van Poucke), kon. Albertstr. 9,
Zwijnaarde, teL
22.85.45. We
starten effektief na Pasen (op zaterdag 5 april), maar vanaf nu kan
je kinderen inschrijven.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
BRUGSE POORT
Zitdag : wekelijks op maandag,
17 tot 19 u., Fonteyneplein 22,
tel. 091/26.57.26.

7.

7.
8.

8.

9.
10.
10.
11.
12.
13.
14.

14.
14.
15.
15.
17.
18.
22.

23.

Groot-Dendermonde : Groot bal in zaal Koningshof om
21 u. Prijs 70 fr. Orkest Stan Philips.
Gavere : Lustrumbal 5 jaar VU, In de Racing op de
Markt. Marva en The Twilights, om 20 u. 30. Presentator : Plet De Pauw.
Erembodegem-Centrum : Afdellngsbal in zaal Animo.
Orkest : Spiders Factory. 21 u. 30.
Heusden-Destelbergen : Blijspel door toneelgroep « De
Scheldezonen » van Gaston Martens « Paradijsvogels ».
Regie : Paul Gyselinck. Zaal Britannia, Dorpsplein te
Heusden Om 20 u. (ook op 2-3 om 18 u. 30, 8-3 om 20
u. en 9-3 om 18 u. 30.
Vrasene : Bal van de Amedee Verbruggenkring om 20 u.
15 In Parochiekring.
Waarschoot : Bal van de voetfoalklub de Flamingo's
(vroeger VK Volksunie), in zaal Cambriaus, Schoolstr.
Wetteren : Kolportage. Samenkomst in De Klokke om
9 u.
Denderbelle : Jaarlijks etentje In café De Vlasbloem,
Dries. Optreden van kleinkunstgroep « Lapscheure ».
Begin om 20 u. Prijs : 120 fr.
Mere : Volksvergadering in Hof ten Dale, om 20 u.
Spreker : W. Jorissen.
Oordegem : Afdellngsfeest 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.
Wondelgem : Viering 10-jarig bestaan. Om 15 u. 30
start van de optocht met harmonie en vlaggen (samenkomst Martelarenplein (Station). Om 18 u. : feestzltting
in zaal De Nachtegaal, Spoorwegstr. 84. Om 19 u. 30 :
feestmaal aan 500 fr. Inschr. bij A. Maenhout, Boterbloeml. 20. Om 21 u. 30 : gratis bal.
Wetteren : Kolportage. Samenkomst fn De Klokke, om
9 u.
Gent-Zuid : VU-vergadering.
Muide : VU-vergaderIng.
Gent Centrum : VU-vergadering.
Gent-Zuid : Vergadering in de Monopole. Voortaan elke
tweede woensdag van de maand.
Gent : « Wij-Vrouwen », spreekbeurt over de Koerden
door W. Kuijpers In zaal Roeland, om 20 u.
Deinze : Hutsepot en mosesisouper om 20 u. in café
Rossbdau, Markt 144. Prijs : 125 fr. Gastspre'ker : sen.
M Coppieters. Na de maaltijd wordt Wachtwoord georganiseerd.
Aalst : Arr. raad om 20 u. in lok. Het Gulden Vlies.
Wetteren : VOS, 19 u., St-Gertrudiskerk. Mis met offer
voor overleden leden.
Denderhoutem : 14e Nachtbal in zaal Casino, Dorp, 21 u.,
orkest Paul Roelandt.
Meetjesland : VU-bal in zaal Europ te Eeklo.
Wetteren : Bestuursvergadering in De Klokke, om 20 u.
Merelbeke : Namiddag voor onze Vlaamse gepensioneerden om 15 u. in zaal Rola.
Welle : VU-dansfeest in zaal « Eendracht », Dorp. Orkest
« The Second Act » en zangeres Christll. Aanvang : 21
u. 30.
Wetteren : Kolportage. Samenkomst in De Klokke, om
9 u.

DENDERMONDE (Arr.)
VIERING 20 JAAR VU
Programma : zaterdag 15 maart om 19 u. : mis voor overleden leden
in de dekenale kerk. Te 20 u. « Grootse Em. Hullebroeck Viering » in
zaal Gildenhuis, Otterstr. 130, ter gelegenheid van de 10de verjaardag
van het afsterven van de toondichter.
Het programma voor deze avond omvat verder : Kleur-dia-sonoramavertoning, optreden van het koor Cantecleer o.l.v. Jos Van Overstraeten, samenzang o.l.v. Willem De Meyer en feestrede uitgesproken door
sen. M. Coppieters.
Zondag 16 maart : te 9 u. 30 rondgang door de bijzonderste strRten
van Dendermonde met begeleiding van de VU-fanfare en drumband
« Kempenland » uit Nijlen. Bloemenhulde aan het huis van Lodewijk
Dosfel. Om 11 u. ontvangst op het stadhuis van onze eregasten : Frans
Vander Eist, Wim Jorissen, Hugo Schiltz, Maurits Coppieters, e.a.
Om 12 u. 30 : jubileumbanket in « Den Ommeganck », Grote Markt.

WIJ in D^ |/OLK9UhI6
GENTBRUGGE
KOO-BEJAARDENZORG
De KOO van Gentbrugge werft
4 bejaardenhelpsters aan met min
21 jaar. Inl. dringend vragen aan
KOO-lid Raoul Vercauteren, Brusselsestwg.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
BESTAANSMINIMUM
De KOO brengt, overeenkomstig
art. 4 van het KB van 30 okt. '74,
ter ikennis van het publiek, dat zij
de aanvragen tot het bekomen
van een bestaansminimum zoals
bedoeld bij de wet van 7 aug. '74,
In or»tvangst zaJ nemen op iedere
dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 u.
in het sekr. van de KOO, Dorp 14,
Heusden.
MELLE
SOC. DIENSTBETOON
Met uw problemen : bouwen,
belastingen, pensioenen, huren,
enz... kunt u steeds terecht bij :
gemeenteraadslid Julien De Sutter, Kardinaal Mercierl. 1, MelleVogelhoek, elke dinsdag van 20
tot 22 u. ; Daniël Beernaerts,
Driesstr. 87, Melle-Centrum, elke
dinsdag van 19 tot 22 u. ; Gratiën
Leurquin, Gontrode Heirweg 171,
Melle-Centrum, alle dagen ; KOOzaken, Godelieve Van Loo, Driesstr. 61, Melle-Centrum, alle dagen ; oif bel gewoonweg de Volksunie 30.05.75, tussen 19 en 21 u.,
en maak een afspraak.

MERELBEKE
SUKSES
Dat ons eerste «Weergalmbal»
een denderend sukses is geweest,
danken wij aan de zovele medewerkers die zorgden voor inkomst,
ontfiaal, 1<ontrole op tap, het bedienen van broodjes, aan diegenen die bijgetreden zijn voor het
verzekeren van de bediening,
plaatsen van borden, voorverkoop
van kaarten, enz. Het was een
voorstel van ons prov. raadslid
George Van Gijsegem. Waren tevens aanwezig : sen. O. Van
Ooteghem, volksvert. Fr. Baert en
de kant. voorz. dr R. Meysmans.
Onze dank aan de omliggende VUafdelingen. Dank voor de milde
gift aan onze gepensioneerdenbond. Het sukses is hoopvol voor
de verkiezingen 1976.
DOPING
Op 21 februari had in het Wijnhuis een toespraak plaats door
prof. De Baokere en rechter Karel
Van Rijn. Het tema « Doping » is
er grondig 'behanaleld, talrijke jonge sportlui waren aanwezig. Er
volgde een interessante gedachtenwisseJing, iedereen was zeer
tevreden, alsook met de tombola.
De avond ging door onder leiding
van Kamiel Van Damme. Er bestaan nog mensen die hoopvol
zijn voor de toekomst van de
maatschappij !

MEETJESLAND
GEWESTPLAN KANAALZONE
Alle afdelingen uit het Meetjesland zullen zeker interesse hebben voor deze belangrijke vergadering. Voor alle inl. zie onder
Ertvelde.
PETEGEM-WORTEGEM
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN
Zitdag : café De Klok, Krauwelstr. 3, elke 1ste dinsdag, van 19
tot 20 u.
SCHOONAARDE
KONGRES HASSELT
Arr. bestuur Dendermonde en
alle « kongresgangers » danken
met de meeste hartelijkheid de
pleegouders en al diegenen die
voor het grandioze onthaal hebben ingestaan.
GEMEENTERAAD
Het fusievoorstel Schoonaarde,
Gijzegem, Oudegem, Mespelare,
van onze groep werd door de
meerderheid aanvaard en door al
de andere betrokken gemeenten
bijgetreden. Nieuwe interpellatie
Herman Van den Abbeele over
het niet opschieten van de sociale woningbouw Eegene. Door deze herhaalde tussenkomsten zal
nu de onteigeningsprocedure met
spoed, tegen de asociale grondeigenaars worden ingezet. Onze
groep vroeg nogmaals de inrichting van een openluchtsport- en

speelterrein, vlak naast de jongensschool in de rustige Schoolstraat. Voorstel Herman Van den
Abbeele tot herstel Veldweg (wijk
Opstal) en uitsprong Vrankrijkstraat (achter Richard Jaspaert).
ARR. RAAD
Aanwezig : Buggenhout-Baasrode, iDenderbelle, Wichelen, Overmere,
Schoonaarde,
Wetteren,
Hamme, Zele, Dendermonde. Leden-abonnementen : loopt goed,
ook uit gemeenten zonder afdeling. Voor de abonnementen wordt
echter ook na 1 maart volop voortgewerkt. Aanvulling arr. bestuur:
Herman Van den Abbeele uit
Schoonaarde eenparig verkozen.
Kursussen Dosfelinstituut : Goed
besturen, 2 weken, 3-10 maart.
Dienstbetoon : verderzetting, Ie
zaterdag van de maand, 8 maart,
14 tot 17 u., zaal Mikeno, Dorp,
Schoonaarde. Nadien gaf Frans
Baert ter vervanging van de verontschuldigde Maurits Coppieters
een grondige uiteenzetting over
de politieke toestand voor een
goede belangstelling.
INVULLEN
BELASTINGSAANGIFTEN PERSONENBELASTING - AANSLAGJAAR 1974.
Zaal Mikeno, Dorp, 1 maart
(vandaag) van 14 tot 17 u. Alle
afdelingen en ook gemeenten
zonder afdeling, dienen dringend
kontakt te nemen met Achiel Seghers, Grembergen en Renaat
Meert, Appels-Dendermonde.

WEST-VLAANDEREN

WETTEREN
GEBOORTE
Antoon Janssens, lid van de
KOO en Godelieve Schamp melden u de geboorte van hun vierde
dochtertje Mieke. Langs deze weg
biedt de hele VU-familie haar hun
beste gelukwensen aan.
SOC. DIENSTBETOON
Antoon Janssens, lid van de
KOO, houdt elke eerste maandag
van 19 tot 20 u. zitdag bij hem
thuis, Hamstr. 51, en na tel. afspraak (69.25.43).
WAARSCHOOT
IN MEMORIAM
Vorige week overleed ons lid
Cyriel De Clercq, Arisdonk (67 j.).
Graag hier een laatste groet aan
onze onvergetelijke vriend Cyriel,
vrolijke metgezel op zoveel reizen.
NIEUW LEVEN
In niet minder dan 3 gezinnen
werd vorige week nieuw leven
geboren. Hartelijke gelukwensen
aan ons gemeenteraadslid en mevrouw' Daniël De Poorter-Vervaet
Monik ; Gilbert Coucke-Oe Beir
Lutgard en Agniël Van de Woestijne-Claeys Ohrist.
HUWELIJK
Een ander lid. An Verselder,
dochter van ons bestuurslid Hendrik, trad gisteren in het huwelijk met de h. Eric De Smet. Lang
zullen ze leven I

HD
MAART

BLANKENBERGE
ZITDAG
Oud-kamerlid P. Leys zal zitdag
houden op dinsdag 4 maart van
20 tot 21 u. in het spijshuis Béarnaise, de Smet de Nayerlaan 86.
OPVOERING VAN « DE ZAAK »
Het toneelgezelschap Yvonne
Lex zal op 18 maart te 20 u. 30
in de koncertzaal van het stedelijk Casino het aangrijpend stuk
« De Zaak » (geval Irma Laplasse)
ten tonele brengen. Elk rechtgeaarde Vlaamsgezinde moet die
avond vrijhouden en tegenwoordig zijn in het stelijk Casino. Elk
zegge het voort.
STUDENTENJOB
Studente vanaf 16 jaar gevraagd 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 gemeenteraadslid 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.
KOEKELARE
HUWELIJK
Op 7 februari traden Kristien
Viaene en Mark Monstrey in het
huwelijksbootje. Wij wensen hun
goede vaart en proficiat !
BESTUUR
Nadat R. Hemeryck in het arr.
bestuur werd verkozen, werxJ Andre Zwaenepoel door het bestuur
aangewezen tot lid van de arr.

raad, terwijl Vandesonneville vervangen werd door Logghe. Op 16
maart gaat Koekelare weer kolporteren.
KORTRIJK (Arr.)
MOTIE
Het arr. bestuur verzet zich met
klem tegen de voorgenomen inplanting van een elektriciteitscentrale te Harelbeke, welke inplanting zowel op ekonomisch als op
ekologisoh vlak
onverantwoord
blijkt te zijn. De mandatarissen
van de VU zullen zich inzetten om
de totstandkoming van deze centrale te verhinderen.
KADEBDAG
Op zaterdag 15 maart van 9 u.
30 tot 17 u. gaat, onder leiding
van het Oosfelinstituut, de VU-arr.
kaderdag door in 1302. In de voormiddag leidt volksvert .Vandemeulebroucke een diskussie in verband met aktuele politieke problemen, terwijl de h. Peeters het
probleem van de KMO-s behandelt. In de namiddag heeft de h.
J. Beke het over organisatie. Er
is mogelijkheid om ter plaatse
te middagmalen (120 fr.).
SCHAARBEEK 16 MAART
De vu-jongeren arr. Kortrijk leggen een bus in naar Schaarbeek.
Plaats te bespreken in lok. 1302.
Nadere inl. bij de inschrijving.
OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (arr.)
ARR. RAAD
Morgen 2 maart vergadert de
arr. raad te Diksmuide met op de

RECHTZETTING
Volksvertegenv/oordiger

Em.

VANSTEENKISTE

Arrondissement Veurne - Diksmuide - Oostende
Vlaamse soldatendienst « I k dien », van Iseghemlaan 6, Oostende

(alle

inlichtingen m.b.t. leger, militie, enzm.).
Eerste zaterdag van de maand :
V E U R N E : 9 uur t De Beurs >, M a r k t .
D I K S M U I D E : 10 uur . Vlaams Huis i , Ijzerlaan.
H O U T H U L S T : 11 uur b i j raadslid M . Van Cleven, Terreststraat 8.
K O R T E M A R K : 12 uur « De Speie », Lusttiof, Staatsbaan.
KOEKELARE : 1 2 u 3 0 « Hertog van Arenberg », Moerestraat.
I C H T E G E M : 1 3 u 3 0 b i j Mevr. L. Dekeyser, Engelstraat 1 0 .
Derde zaterdag van de maand :
WESTENDE : 9 uur « Casino n-café, Essex Scottishlaan.
M I D D E L K E R K E : 10 uur « Were di » „ de Smet de Naeyerlaan.
EERNEGEM : 11 uur « Riva-Venus », A a r t r i j k e s t r a a t .
DE H A A N : 11 u 3 0 « De Torre « gasthof - b i j t r a m h a l t e .
VLISSEGEM : 12 uur b i j Irma Vanhaecke ( c a f é ) , Kerkstraat ( d o r p ) .
BREDENE : 1 2 u 3 0 b i j K. Haeck - D r i t t w e g 5 9 .
OOSTENDE (Vuurtoren) : 13 uur « Vlaams Huis », Voorhavenlaan.
Elke maandag - op afspraak : van Iseghemlaan 6, Oostenjde (telefoon :

059/70.95.48.).
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agenda o.m. de koöptatie van 2
raadsleden en de verkiezing van
één lid van de partijraad. Daarenboven zal Miei Vansteenkiste handelen over de partijpolitieke aktualiteit.
DE WEST
Mogen wij alle vrienden en
vooral de kaderleden oproepen
om voor dit eerste kwartaal,
waarvan de vervaldag nu snel nadert de nieuwe leden binnen te
brengen... en vooral ook aan te
werven I
STERK AANBEVOLEN
Op 7 maart in het Feestpaleis,
Oostende : Zangfestival van ANZ
om 20 u. en op 21 maart het VTBVAB-ibal in de zaal Elysées, Langestr., Oostende.
OOSTENDE-STENE
OVERLIJDEN
Wij betreuren het heengaan
van mevr. Helena Boterman-Gernaey, moeder van onze getrouwe
leden Boterman. Zij werd te Oudenburg begraven, doch op 19
april wordt er om 17 u. een zielemis opgedragen in de Oostendse
St-Jozefskerk.
OOSTENDE
DAGELIJKS BESTUUR
Men kan de nieuwe aanpak al
dadelijk merken : vorige week
werden 20.000 pamfletten verdeeld
over
Oostende
inzake
Schaarbeek en de would-'be-benoemingen aan de Visserijschool.
Het dagelijks bestuur is nu volledig samengesteld en bestaat
uit de volgende personen : voorz.:
B. Ruyssohaert ; sekr.-penningm.:
J. Tommelein ; W. Christiaens,
S. Loncke, G. Vandenabeele, Annie Varthoutte, D. Degrijse en een
gemeenteraadslid (beurtrol). Degrijse werd vorige week aangewezen namens de wijkraadsleden.
GEMEENTERAAD
Gedurende elf volle uren, verspreid over twee avonden, lag
het schepenkollege onder 't wakkere spervuur van de VU-fraktie,
waarvan alle leden aktief waren.
Namens de VU gaf J. Nagels de
algemene besdiouwingen over de
begroting, waar dit jaar het aksent gelegd werd op het té grote
leger stadspersoneel. De zwaarste botsing vond weer plaats tussen J. Vandemeulebroucke en Ro-

2.
Z
2.

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, BeverenLeie. Eregast : volksvert. L. Van Steenkiste .
Diksmuide : Arr. raad, 9 u .30.
Ichtegem : Ledenfeest om 15 u. in den Engel.
Diksmuide : Arr. raad.
Vichte-Tiegem : Afdelingsbal in zaal Stijn Streuvels, Ingooigem. Inkom : 50 fr.

12.

leper : Turnle'^sen Vlaamse Vrouwenvereniging leper
(VVl), Instituut Immaculata, aanvang 20 u. (ook op
woensdagen 19 en 26 februari).

16.

Koekelare : Kolportage, om 9 u. (Hertog vgn Arenberg).

17.

Middelkerke : Were-Di, vergadering van het uitgebreid
arr. bestuur.

18.

Kortrijk : Voordracht door de h. A .Malfait. « Aandachtpunten bij onze belastingsaangifte. Hoe, minder belastingen betalen ? ». Lok. 1302. Om 20 u.
Zarren-Werken : Lentebal in zaal Riva.

22.

de Fons Laridon, omwille o.a. van
de 92 miljoen die de Oostendenaars te betalen hebben aan prestige-onderwijs alleen en welke
niet door de Staat terugbekomen
kunnen worden. Kris
Lambert
wordt van lieverlede een uitgesproken begrotingsspecialist en
Miei Vansteenkiste de specialist
van het personeel met al de problemen. Trouwens heeft hij J.
Piers herhaaldelijk op zijn plaats
gezet omwille van diens belachelijkmakende en diskriminerende
opmerkingen. De zondag tevoren
had de fraktie ziöh negen uur gezamenlijk beraden over de deficitaire begroting.
WERVIK
DIAREEKS WESTHOEK
Verleden woensdag 19 febr. was
er een diavoorstelling over onze
streek en zijn talrijke problemen
onder de bezielende leiding van
Jan Hardeman van het opbouwwerk Heuvelland. Jammer genoeg
was de belangstelling beneden alles. De belangstelling vanwege
het Wervikse stadsbestuur was
beschamend te noemen. Slechts
de burgemeester en een gemeenteraadslid waren aanwezig. De VU
was vertegenwoordigd door prov.
raadslid dr Hoflack en onze Wervikse vrienden Hervé Vandamme
en Jef Claes. Ondanks zijn vele
verplichtingen was onze vriend
Michel Capoen, arr. voorz., ook
op het appel. Er is een interes-

sante brochure in boekvorm verkrijgbaar bij het Wervikse VUbestuur, namelijk bij de h. Hervé
Vandamme tegen de prijs van 100
fr. De Wervikse VU hoopt eerlang omtrent deze problematiek
een diavoorstelling te geven.
VLAAMS ZIEKENFONDS
WEST-FLANDRIA
De jaarlijkse brochures omtrent
het SOC. toerisme van ons ziekenfonds zijn beschikbaar bij de
afgevaardigde. Er zijn gezinsvakanties voorzien en veertiendaagse reizen voor de jongeren. De ledenwerving verloopt in crescendo. Laat elke Vlaming zichzelf de
plicht opleggen de ons vijandige
organisaties te ontmantelen. Er
wacht onze nieuwe leden — de
arnJeren weten het allang — een
volwaardig dienstbetoon in een
sfeer waarbij onze Vlaamse mensen centraal staan. Wil je iets
meer weten omtrent de Vlaamse
organisaties, laat het de afgevaardigde weten. Hij staat steeds
ter uwer beschikking.
Zitdagen : Geluveld-Zarwdvoorde : zaterdag 15 maart, 9 tot 10
u., bij Verbeke Wilfried, Zandvoordedorp 22 ; Wervik : 14 en
28 maart, 18 u. 30 tot 19 u. 30,
bij Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 75. Afgev. : Jef Claeys, Ten
Brielenl. 108, Wervik.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brielenl. 108.
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EEN HALVE EEUW FRANS-BELGISCHE
MILITAIRE EN BUITENUNDSE POLITIEK
Aan de Gentse Universiteit promoveerde begin februari
met
grootste onderscheiding dr. G.
Provoost, assistent van geschiedschrijver prof. dr. Theo Luyckx,
bekend om zijn volumineuse geschiedenis van België, met een
tesis over het Frrans-Belgisch militair akkoord en de implikaties
ervan op de Belgische, Franse,
Engelse én Nederlandse politiek
op het buitenlandse vlak. De ouderen in Nederland weten er wel
allemaal nog van door de beruchte affaire van de Utrechtse dokumenten. Zeldzaam genoeg werd
dit nog steeds hete hangijzer in
de Belgische politiek door een
jury van professoren van verschillende universiteiten, waaronder de Franstalige van Brussel,
met eenparigheid van stemmen
bekroond met de grootste onderscheiding onder het applaus van
een goed bezette zaal van oudere
en jongere academici. Het is des
te merkwaardiger waar de 1300
bladzijdentellende tesis van Provoost heel wat stof zal doen opwaaien in de toekomst. De auteur
heeft namelijk de archieven van
Vincinnes én van het Franse Deuxième Bureau kunnen raadplegen,
eveneens de Britse archieven
waardoor allerlei dingen aan het
licht komen, die tot op heden volslagen onbekend waren. Het totaal ontbreken van Belgische archieven hierover (deze heten verbrand te zijn tijdens de meidagen
van 1940 ! ] , heeft de auteur zeer
doelmatig met dokumenten van
het Foreign Office en van de Qua!
d'Orsey weten op te helderen.
Men zal in Nederland wel even
opkijken te vernemen dat het berucht dokument dat het « Utrechts Dagblad » destijds publiceerde « In het kabinet van de
Belgische opperbevelhebber generaal Galet is geweest » voor
het naar Nederland kwam ! Een
zeer zachte uitdrukking voor manipulaties waarover men ook jaren later even kan nadenken. Zo
komen er vanzelf ook nog gegevens voor de dag in verband met
de Belgische Annexatie-politiek
ten overstaan van Zeeuws-Vlaanderen en Hollands-Limburg. Wat
voor landen als België de Franse
kultuurpropaganda kan betekenen,
blijkt o.m. uit feiten als het
rechtstreeks subsidiëren door de
Quai d'Orsay van onderwijsinstellingen in België. De auteur noemt
er bij name, o.a. zelfs een lagere
school als deze van Sint-MartensLatem, bekend door zijn beroemde Vlaamse schilders. Wat in de
verdediging van de voorgebrachte
tesis vooral onthutsend bleek,
was de uitgebreide, overtuigende
bewijsvoering rond de inwerking
van de militaire en buitenlandse
op de binnenlandse politiek, de
toegevingen die men van katolieke zijde, dus van de katolieke
staatspartij van België, met haar
toenmaals sterk overwicht
In
Vlaanderen, telkens weer deed
inzake de militaire en buitenlandse politiek om dan gedeeltelijke toegevingen te verkrijgen op
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Vlaams taalgebied. Bizonder kras
is o.a. een geheim telegram van
de Franse militaire attaché (te
Brussel) waarin deze meedeelt,
terwille van de Frans-Belgische
militaire verstandhouding, de Vlamingen 'n beetje tegemoet te komen terwille van hun « taaimanie » (I).
Het werk van Provoost werpt
achteraf wel een zeer schril licht

op wat zich tussen twee wereldoorlogen heeft afgespeeld en
waarbij Nederland meer dan eens,
tweemaal zelfs op een krasse wijze betrokken is geweest. Men
mag hopen dat dit enig historisch
werk over kwade jaren in de geschiedenis der Lage Landen worde gepubliceerd opdat het in ruime kring bekend mag worden.
W.L.

GROTE NEDERLANDSE LAROUSSE
Deel 10 van deze encyklopedie is zopas verschenen, waarmee bijna
de helft van de af te leggen weg is bereikt. Sinds het verschijnen
van het eerste deel in november van 1971, werd het beloofde verschijningsritme geëerbiedigd.
In dit tiende deel (van Franz tot Gort) met zijn 716 bladzijden vindt
men 12.146 trefwoorden met meer dan eens zoveel betekenissen,
2.328 illustraties en 16 kaarten in zwart-wit en 24 biz. illustraties in
kleuren w.o. vijf kaarten.
Ook dit deel onderscheidt zich door een grote nauwkeurigheid en
streven naar volledigheid, of dat nu op geografisch of historisch gebied
is, op het vlak van de kunst of de wetenschap enz. Ook onderstrepen
we graag de objektiviteit van deze Nederlandse Larousse.
Prijs (gebonden) per deel 1595 fr. Uitgave van HEIDELAND - ORBIS NV,
Grote Markt 1 - 3500 Hasselt.

• nergens was je veilig ».
De ondertitel van de jongste roman van Heinrich Boll, De
verloren eer van Katharina Blum, luidt : « Hoe geweld kan
ontstaan en waartoe het kan leiden ». De schrijver wil in een
koel-technisch gehouden literair werk laten zien hoe een
onschuldige vrouw gedreven wordt tot moord. Daarbij gaat
zijn^tindacht niet zozeer naar de psychische beweegredenen,
maar wel naar de mechanismen in de maatschappij. Hij
schrijft geen psychologische roman. Zijn boek is zuiver politiek. Böll blijft angstvallig buiten het verhaal, hij interpreteert
niet, hij beperkt zich tot het weergeven van feiten die hij
met een koude logika tot een geordend, leesbaar verhaal
sahienbrengt. Hij noemt zijn « verhaal » een « verslag ». Het
ordenen van het feitenmateriaal vergelijkt hij met het spel
van een kind dat verschillende waterplassen tracht samen te
brengen in een verzamelkanaal om het naar een lagere plaats
te brengen. Het is het enige beeld waaraan Boll vasthoudt
in het hele boek. Hij heeft dat beeld nodig om duidelijk te
maken dat hij als verslaggever of romancier volstrekt buiten
het verhaal staat. Hij beperkt zijn rol tot « komponeren •>.
Toch blijft alles fantasie, maar fantasie met een sterk objektief karakter.
Het standpunt van de schrijver laat zien hoe keihard de
westerse samenleving is en hoe een geheimzinnig samenspel
van machtsmechanismen de mens tot in zijn privé leven
bedreigt. Als je, zoals Katharina Blum, door een toeval, in
dat raderwerk terechtkomt, word je er ongenadig in kapot
gemalen en verwoest. Wat was er met Katharina Blum gebeurd ? Door een toevallige samenloop van omstandigheden,
die ik hier niet uit de doeken moet doen, maakt Katharina
tijdens een danspartijtje bij haar pleegtante mevrouw Woltersheim, op de vooravond van vastenavond, kennis met een
jongeman, Ludwig Gotten. Na het feest brengt ze op intieme
wijze de nacht door met •< lieve Ludwig ». Nu blijkt dere m?n
door de politie verdacht te worden van moord en diefstal.
Zij staat vanaf die dansavond samen met hem onder politietoezicht. Als een hulpeloze vogel geraakt ze verstrikt in de
mazen van het gerecht en van het hele systeem waarmee
het gerechtelijk apparaat in verbinding staat. Niet alleen zijzelf komt in die trechter terecht, maar ook al de personen
met wie ze in betrekking staat worden op een of andere
wijze bij de zaak betrokken : haar moeder, haar gewezen
echtgenoot, haar werkgevers advokaat Blorna en de vermogende mevrouw Blorna, die bekend staat als de « rooie
Trude », enzovoort.

BÖLL EN DE ACHTERGROND
VAN HET GEWELD

De uitgeverij
Manteau
(Brussel) is na het uitgeven van het verzameld
werk van August Vermeylen, Herman Teirlinck, Jan
Walravens aan het verzameld werk van Cyriel
Buysse (1859-1932) toe.
Het zal zes delen omvatten van cirka 1.000 bladzijden per deel. De delen
1 en 2 verschenen eind
1974. Prijs per deel 985
fr. (de foto's
Buysse
met echtgenote, Buysse
in zijn werkkamer).

Zopas verscheen onder naaststaande titel het 13e Dosfeldokument,
waarin meer bepaald bevolking en ruimte, oude en nieuwe woonmodellen belicht worden. Dit D-dokument is de weergave van twee kolokwia
van het Dl, over de ruimtelijke problematiek en het spanningsveld
tussen ruimte en bevolking, belangrijke komponente van het welzijn in
Vlaanderen.
Direkteur Walter Augustijnen leidde dit D-dokument in, waarna lic. A.
Monteyne, lid Kultuurkommissie Brussel, de reeks opent met een inleiding tot de problemen van bevolking en ruimte onder de titel « Problemen van het Welzijn in Vlaanderen ». Dr. G. Dhooghe behandelt
« de bevolkingsproblematiek in België : aktuele situatie en perspektieven ». Bij dit artikel zijn heel wat tabellen en grafieken gevoegd.
Prof. dr. van Praag neemt de ekonomische aspekten ivm de bevolking
en het bevolkingsbeleid onder de loupe, waarna planoloog van Hellemont het eerste deel afsluit met enkele korte beschouwingen over de
proliferatietendenzen van bevolking en stedelijk grondgebruik in België
en Vlaanderen, meer bepaald onze situatie in Noord-West-Europa.
Deel II staat in het teken van « leven in een stad » met bijdragen van
Joz Beeck en Sepelie Roland, over historische stadskernen en leefbare modellen van nu, stadskernherwaardering in het buitenland,
wonen in moderne modellen en nieuwe steden in Europa. Delen III en
IV bevatten vragen aan redaktieleden van het D-Dokument 13, bijlage,
afbeeldingen en een overzicht van de publikaties van het Di. (R.C.)
Te bestellen Dosfelinstituut,

Tribunestraat

Katharina wordt hopeloos verdacht gemaakt. De gegevens
van het gerecht komen op een geheimzinnige wijze in de
handen van een sensatiekrant, de « Zeitung ». Het hele bestel valt als een prooizieke arend op de onschuldige Katharina. Haar leven wordt tot in de intiemste details genadeloos
op straat gegooid, haar zieke moeder wordt op haar hospitaalbed, enkele uren voor haar dood, door een als schilder
verklede journalist, op de rooster gelegd. Al de getuigenissen worden moedwillig verdraaid, het lezerspubliek van de
« Zeitung » eist bloed, het gerecht gaat op kommunisten
jacht, de waanzin van de gevestigde machten doet haar
werk. Dat is, volgens Böll, het moderne « onheil », het blinde
fatum van de macht.
Wat doe je als eenzame burger tegen die geheimzinnige en
haast onzichtbare machtsontplooiing of terreur ? Hoe verzet
Katharina Blum, het meisje uit de volksklasse dat door hard"
werken en haar intelligentie een appartement heeft kunnen
bemachtigen, zich tegen het naderend onheil dat in het
maatschappelijk systeem zelf moedwillig ingebouwd is ? De
stukken in de « Zeitung », waarin zij voor iedereen op een
schaamteloze en valse wijze te kijk gesteld wordt, verpletteren haar. Psychisch gaat ze aan die perskampagne tenonder.
Langzaam groeit in haar de weerstand en de haat, ze vat het
plan op de « Zeitung «-journalist Tötges in een valstrik te
lokken en te vermoorden. Op zondag 24-2-1974 nodigt ze hem
uit op haar flat voor een interview en schiet hem dood.
's Avonds begeeft ze zich naar de politie en bekent de moord.
Een belangrijk gegeven uit de roman is dat je in een geval
als dat van Katharina Blum alleen maar de buitenkant van
het raderwerk te zien krijgt : « Er gebeurt zoveel op de voorgrond en wij weten niets van wat op de achtergrond gebeurt ». Er worden telefoons afgetapt, gerechtelijke gegevens
worden in de handen van kranten gespeeld, allerhande krachten worden in werking gesteld om langs het wekken van
schandaaltjes politieke en kommerciële rivalen uit de weg
te ruimen, machtige personen als Dr. Straubleder spelen het
spel van de dubbelzinnigheid om hun onfatsoenlijke liefdesbetrekkingen te verdoezelen, ze verloochenen hun minnares.
De morele en godsdienstige gezagdragers en de sociale
instanties zwijgen en laten betijen. Tegen die achtergrond
van belangen, verraad, haat en lafheid, tekent Böll het drama
van de onschuldige Katharina Blum.
Hoe langer je over de roman nadenkt, des te vreselijker wordt
het beeld dat Böll van onze maatschappij schept. Het eigenlijke onderwerp is de morele en feitelijke korruptie. En korruptie leidt fataal tot geweld, alleen al uit zelfbehoud. Nergens evenwel vloeit er bloed in de roman. Böll heeft dat
opzettelijk vermeden om de innerlijke logika van de tot
geweld leidende chaos van onze maatschappij met onverbiddelijke zakelijkheid te laten zien. Temidden van die wanorde staat Böll aan de zijde van de verdrukten. Het volk,
dat zijn de machtelozen, de eerlijke lieden die hun toevlucht
niet nemen tot de middelen die in de sferen van de macht
aangewend worden, om hun bestaan op te bouwen. Katharina is een mens, daarom is ze een kind van het licht. Met
haar is Böll solidair.
Eugene VAN ITTERBEEK
Heinricht BOLL, De verloren eer van Katharina Blum (vert.
Jan Bernard), Elsevier, Amsterdam-Brussel, 172 bIz., 275 fr.

14, 1000 Brussel.
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SYMPTOMS

« Symptoms » is één van de twee
Britse films die — naast Ken
Russell's « Mahler » — geselekteerd was voor het festival van
Cannes 74. Een onbegrijpelijk
iets, want « Symptoms » is verre van een meesterwerk en kon
in het kader van een festival als
Cannes alleen maar hilariteit verwekken.
Beschouwd als een doordeweekse bioskoopprent is de film echter wei het zien waard, tenminste voor wie van het thrillergenre houdt. Alhoewel verwezenlijkt door een Spanjaard, Joseph
Larraz, en met Belgisch geld (van
Jean-LuG Oupuis) is « Symptoms » een door en door Britse
prent, want gemaakt volgens de
konventies van de traditionele
Britse thriller.
Het dekor is een oud, afgelegen
herenhuis, in de nabijheid van
een klein meertje dat omringd is
door een dichtbegroeid bos. In
dit huis verblijft Helena, die haar
vriendin Anne uitnodigt om enkele dagen bij haar door te brengen,
's Nachts
hoort
Anne
vreemde geluiden in de kamer
van Helena. Geluiden van vrees
of van genot ? Overdag lacht
Helena Anne's vermoeden dat ze
niet alleen zijn in dit huis weg,
maar vrij vlug komt ze tot het
bekennen van een vreemde angst,
zonder echter te willen of kunnen duidelijk maken hoe Anne
haar kan helpen. De jachtwachter Brady, die speurend rondvaart op het meer, is in de ogen
van Helena in elk geval een
angstaanjagend en te mijden personage. En dan gebeurt de eerste, of eigenlijk reeds'de tweede
moord. . Voor de kijker is het
van meetaf duidelijk wie deze
moord heeft gepleegd. Aangezien
de oorsprong en de aard van het
gevaar nu bekend zijn, heeft Joseph Larraz het van dat ogenblik af wel wat moeilijker om
de spanning er in te houden. Hij

doet dit met soms aan het grandguignoleske grenzende bloederige gruwel. Jammer genoeg laat
hij grotendeels de kansen onbenut om wat meer aandacht te
schenken aan de psychologische
en
psychopatologische
achtergrond van het hoofdpersonage,
d.w.z. aan de steeds verdere onttakeling van Heiena's verwarde
en in de waanzin afglijdende
geest. Dat deze psychologische
elementen zo zwak overkomen is
eigenlijk
onbegrijpelijk,
aangezien men meteen duidelijk merkt
dat Larraz een groot deel van
zijn inspiratie geput heeft bij Roman Polanski (« Repulsion »,
« Rosemary's baby ») en Robert
Altman (« Images »). Ook Hitcficocks opbouw van de suspense
heeft hij duidelijk bestudeerd.
De enige kracht van zijn werk
haalt Larraz in het bespelen van
de klassieke ingrediënten van
het thriller-genre : krakende deuren en planken vloeren, geheimzinnige geluiden, een donkere zolder, vervormende (lage) kamerastandpunten, schimmige figuren
achter duistere vensters, roffelende onweders en aangepaste
muziek. Door het nimmer aflatend aanwenden van al deze ingrediënten
weet
Larraz
zijn
« Symptoms » toch nog kijkwaardig te maken voor een op
griezel en gruwel belust bioskooppubllek.

Hilde

Dekeyser

Foto's : een erotische scène
uit « Contes immoraux ».
Angela Piaesence, hoofdvertolkster in de tipisch Britse
thriller « Symptoms ».

CONTES IMMORAUX
De 40-jarige in Parijs verblijvende
Poolse kineast Walerian Borowczyk was tot nog toe enkel bekend bij cinefielen. Vorig jaar
verdween bvb. zijn film «Blanche»
(zonder ondertiteling uitgebracht)
bijna onopgemerkt na een week
van de affiche. Met « Contes
immoraux » vindt Borowczyk nu
wellicht de weg naar het grote
bioskooppubliek. Want deze film
gaat nog iets verder op de weg
die reeds geëffend werd door
« Emmanuelle », grootste kassukses in 74 te Brussel. « Contes
immoraux » gaat nog iets verder
in het doorbreken van bepaalde
taboes rond erotiek en seksualiteit, in het uitdagen van de traditionele moraal.
Volgens Borowczyk zelf Is zi[n
film in de eerste plaats bedoeld
als een manifest tegen de cen-

suur « teneinde de vrijheid van
uitdrukking te verdedigen ». Dit
klinkt vrij zwak, wanneer men
weet dat juist die episode (handelend over bestialiteit) die risiko liep niet door de mazen van
de censuur te kunnen, reeds
vooraf uit de film genomen werd.
Borowczyk deed hiermee aan
autocensuur en verviel dus zelf
in hetgeen hij eigenlijk beweert
te willen kontesteren. En dan te
bedenken dat de « Prix de l'Age
d'Or », die op de bioskoopaffiches
wordt
geëtaleerd,
juist
werd toegekend omwille van die
weggelaten episode I Ik kan me
dus niet van de indruk ontdoen
dat Borowczyk deze film in de
eerste plaats gemaakt heeft om
nu eindelijk eens bekendheid te
verwerven bij het grote publiek.
Wat natuurlijk zijn goed recht is,
alleen jammer dat het op deze
manier moet gebeuren.
« Contes immoraux » wordt voorafgegaan door een korte inleiding, « Une collection particuliere », waarin erotische objekten
worden getoond.
De vier episodes die verder volgen liggen eigenlijk in dezelfde
lijn. De erotische objekten worden hier enkel vervangen door
vrouwen, gesitueerd in vier verschillende eeuwen en met als
gelijkaardige kenmerken dat ze
mooi zijn, naakt, begeerlijk, en
vooral : een lustobjekt voor de
mannelijke kijker. Want Borowczyk spekuleert duidelijk op de
voyeuristische neigingen bij de
kijkers. « Ik ben een voyeur,
zoals iedereen. De nieuwsgierig-

heid is het meest waardevolle
aspekt van de menselijke natuur.
Het zou vreselijk zijn dit te ontveinzen », aldus de kineast. Veronderstelt Borowczyk misschien
dat deze nieuwsgierigheid alleen
bestaat bij de mannelijke kijkers?
Want waarom anders alleen de
vrouw als erotisch objekt ten
toon gesteld ?
De vier episodes handelen telkens over een andere vorm van
liefde : fellatio, zelfbevrediging,
lesbische liefde, incest. Deze
vier episodes zijn sterk ongelijk
qua estetische uitwerking. Maar
toch worden ze gekenmerkt door
een zelfde manier van filmen.
Borowczyk filmt nl. enkel twee
dimensies, lengte en breedte. De
diepte wordt niet geëxploreerd.
Hierdoor bevinden de personages
zich in een begrensde ruimte,
waartinnen ze zich teatraal-machinaal bewegen ais ledepoppen
zonder ziel. De erotiek en seksualiteit van « Contes immoraux » is dan ook ontdaan van
iedere menselijke warmte. Er is
geen spoor van affektie, tederheid, laat staan zoiets als liefde.
Borowczyk doorbreekt dus niet
enkel taboes, maar ontdoet de
erotiek ook van iedere menselijkheid. In de aan de pers verschafte dokumentatie stond dan
ook terecht : « Nous voici pareus a des animaux fascines ».
Ik kan me geen scherper geformuleerde kritiek op deze prent
indenken.

Hilde

Dekeyser.

iLms
Zaterdag 1 maart RTB
LE CAPITAINE FRACASSE (1961)
Mantel- en degenfilm waarin alle klassieke ingrediënten van het genre
vermengd zijn. Realisatie van Pierre Gaspard-Huit. Met Jean Marais,
Genevieve Grad, Philippe Noiret en Louis de Funès.
Maandag 3 maart - BRT
LES ASSASSINS DE L'ORDRE (De moordenaars van het recht) (1971)
De Franse kineast Marcel Carné trekt in deze film van leer tegen het
machtsmisbruik van de politie. Drie politiemannen worden ervan beschuldigd een verdachte zodanig te hebben toegetakeld tijdens een
« ondervraging », dat hij aan de behandeling overleed. De film eindigt
eerder pessimistisch aangezien de politiemannen « bij gebrek aan bewijzen » worden vrijgesproken. Goede vertolking van o.a. Jacques Brei
en Charles Denner.
'
Donderdag 6 maart - RTB
LIAISONS SECRETES (Strangers when we meet) (1960)
Middelmatige psychologische film van Richard Ouine. De psychologie
van de personages mist de nodige schakeringen, zodat het geheel te
schematisch aandoet. Met Kirk Douglas en Kim Novak.
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CHINESE KUNSTSCHATTEN
Sinds vorige week woensdag is
in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten (Koningstraat 10) de
tentoonstelling open «Kunstschatten en archeologische vondsten
uit de Chinese Volksrepubliek ».
Het is een unieke tentoonstelling
in die zin, dat deze vondsten van
recente datum zijn en voor het
eerst in Europa tentoongesteld
worden. Het is niet zeker dat deze tentoonstelling nog elders dan
te 'Brussel zal te zien zijn vooraleer ze naar China terugkeert.
Inrichters zijn de Chinese regeging en de twee Belgische ministeries van Kuituur.
nUiteraard is hier slechts een selektie
tentoongesteld
van de
vondsten, gedaan in vijftien verschillende plaatsen, w.o. verscheidene koningsgraven. De meeste
vondsten waarvan sprake werden
gedaan na de stichting van de
Chinese Volksrepubliek.
Het leeuwenaandeel van deze expositie bestaat uit al dan niet geglazuurd aardewerk, bronzen wapens en gebruiksvoorwerpen, verder porselein, enkele wandschilderijen, enkele versierde kledingstukken en enkele vorstelijke attributen w.o. een gouden koningskroon (onder vorm van een hoed
en absoluut niet te vergelijken
met Europese kronen). Het geheel overspant een periode van
niet minder dan 600 millenia, tot
1840 na Kristus (het 20ste regeringsjaar van keizer Tao Kuang).

Tot de eigenaardigste stukken
van deze expositie rekenen we
bronzen maketten van een veldschuur, een bescheiden woning
en verscheidene versterkte stadsen burohttorens (uit het feodale
tijdvak). Ook een jaden doodskleed waarvan de stukken met
zilverdraad aan mekaar genaaid
zijn, (HaniJeriode, Hsuchow, Kiangsu, 2e eeuw n. K.) behoort tot
de meest bevreemdende stukken van de tentoonstelling. Er
zijn ook fragmenten van sierweefsels alsmede enkele specimen
van Chinese meubelkunst (o.a.
met lak beschilderde en versierde kastdeuren).
Opvallend bij dit alles is de voorbeeldige koloristische harmonie,
de verfijnde zin voor kleurenschakeringen, in een vorm van bedrieglijke bescheidertheid. Op het
eerste gezicht zou men bepaalde sier- en gebruiksvoorwerpen
achteloos
voorbijgaan,
slechts
bij nadere beschouwing blijkt de
schoonheid van deze gedisciplineerde eeuwenoude kunst.
We zullen op onze beurt bescheiden zijn en dus niet beweren dat
we uit deze kollektie iets van de
levenssfeer uit het oude China
gesnapt bebben. Wel hebben we
genoten van deze soms grillige
soms doodeenvoudige vormen,
van de okers, groenen, blauwen
en roestachtige roden in aardewerk en porselein, op wandschildermgen en (donkerder) meubelversiering. Tegenover een mooie
Chinese porseleinen pot hebben
we de bedenking gemaakt : hoe
weinig verschilt deze pot van een
Delfts porselein, het zelfde blauw.
wit, dezelfde glazuur en alleen
een licht vormverschil... de wereld is ten slotte maar klein...
Tot 6 april, dagelijks van 10 tot
20 u. Toegang 60 fr. (25 fr. voor
groepen, 400 fr. voor groepen
van meer dan 20 personen, 250
fr. voor sohoolgroepen van max.
20 personen. Inl. tel. 02/513.22.10.

JAN YOORS
Te Gent in het Centrum voor Kuituur. (St-Pietersplein 9) had vorige week vrijdag de opening
plaats van de retrospektieve tentoonstelling van de Amerikaanse
Vlaming Jan Yoors, georganiseerd door de stad Gent met de
ministeries van Nederlandse Kuituur, Verkeerswezen en Landsverdediging.
Jan Yoors verblijft sinds jaren in
Amerika en werd o.a. bekend
door zijn boek « Mijn leven bij
de
zigeuners »,
geïllustreerd
trouwens met foto's door de
auteur en waarvan er thans te
Gent een serie te zien is. In de
States is Yoors tevens als ontwerper van kartons voor tapijten
bekend, zowel in abstraherende
als in figuratieve zin. Kenschetsend voor het hele oeuvre (tekeningen en beeldhouwwerken) is
de zin voor monumentaliteit.
Dagelijks toegankelijk.

GOUD VOOR BILLY SWAN EN
MUD
Het lijkt wel of de muzikanten
die jarenlang vruchteloos hebben
gepoogd het begeerde sukses te
kennen nu de een na de andere
op de voorgrond komen. De jongens van Engelands meest gevolgde
teenybopperband
Mud
kregen de steun én de liedjes
van het talentvolle componistenduo Chinn en Chapman die ondermeer ook de Sweet en Arrow
lanceerden, en bereikten vier
keer na elkaar de nummer één
van de wereldlijsten met nummers als « the cat crept in »,
« dynamite » en het zeer sterke
« rocket ». Hun Presley-geïnspireerde « Lonely this Christmas »

(r.c.)

NIÜD
verkocht onverwacht meer dan
honderdduizend schijven in de
Benelux en om dit te vieren werd
tijdens de driedaagse minitoer
door ons land deze gebeurtenis
gevierd, samen met uitgever en

T LIEDBOEK-SCHAVANT

Beeld (witte steen) van de bodhisattva Kuan Yin, opgegraven in 1952
in het Hsing Cti'in Paleis. Originele hoogte : 73 cm.
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Eindelijk is een van Vlaanderen's beste kleinkunstpublikaties weer verschenen. Naast het
Leuvens « Kick » nam het
« Liedboek » een belangrijke
plaats in omtrent het folk en
kleinkunstgebeuren, maar moest
wegens financiële
problemen
vorig jaar de publikatie stopzetten. Tekstschrijver Miei Appelmans van ondermeer de Miek
en Roelliedjes en Henri van
den Berghe slaagden erin een
uitgebreide
nieuwe
redaktieploeg te vinden waarin onder
meer mensen als André De
Bruyn, Willy de Greef en Raf
Vander Meerschen. In samenwerking met de Zellikse v.z.w.
Schavant verscheen een eerste
nummer dat een groter formaat
en nieuwe vormgeving kreeg.
Interessant zijn de artikels mening, de besproken toptien, en
dè uitgebreide plaatbesprekingen. De kennismaking met de
hier nog wat onbekende Jackson Browne is degelijk, doch de
tekeningen en lay-out zijn té
opvallend bladvullend. De poèsie
en liedjesteksten doen wat teveel denken aan een studentenblaadje, en de maandklapper
komt niet overeen met de opzet
van de uitgave, en is streekgebonden en beperkt.
Gelukkig maken eerstgenoemde artikels en ook « een kleine
ronde van Frankrijk » het nummer, en benieuwd kijken we uit
naar volgende editie die eind
februari verschijnt.

zanger Tim Visterin.
Blly Swan is een all-round studiomuzikant die ook op het podium
zangers als Rita Coolidge en Kris
Kristofferson begeleidt. Met enkele van zijn vrienden nam hij het
ritmische diskoteekliedje « I can
help • op, en toen het werd uitgebracht was de reaktie van het
publiek groot, zodat Billy Swan
voor het jonge platenkopend publiek een begrip is geworden. Dat
hij geen eendagsvlieg wil zijn bewees hij reeds « live » op Binnen
en Buiten met een enorm sterke
versie van Presley's « Don't be
cruel » in traag ritme, en enkele
zelfgepende muzikale nummers.
Voor
zijn
suksesvolle
singel
werd hem dan ook een gouden
beloning toegekend.
KEVIN AYERS
Na een wegens ziekte erg korte
maar fijne beurt op het 10de jazzfestival te Bilzen was hij voor
een driedaagse in ons land. In
de Brusselse V.U.B, trad hij op
in de akoestisch verantwoorde
Jansonzaal. Hij is een der figuren uit de nu bijna legendarische
jazz-rockgroep Soft Machine, en
sedert hij deze verliet om zijn
eigen weg op te gaan bouwde
men rond hem een nogal introvert undergroundimage op, wegens zijn vage dylaneske teksten
en verhalen in de liedjes die hij
schrijft. Na van platenhuis te zijn
veranderd omdat men hem muzikaal zijn zin niet liet doen kreeg
hij de kans zelf zijn platen te produceren. Opvallend is dat hij ondanks hij niet in de hitlijsten
prijkt toch een belangrijk gevolg
heeft. Hij is een veelbesproken
figuur en men noemt hem graag
en wat ten onrechte samen met
Lou Reed ,die tussen haakjes op
dinsdag 11 maart e.k. naar Antwerpen komt, en kultusfiguren
als Bowie en Ferry. Mensen
waarmee elk vergelijk uti den
boze is daar bij hen het showelement even belangrijk is als de
muziek zelf. Wat hij op het podium brengt zijn meestal liedjes
uit zijn laatste albums, en met
het ritmische « confession of Dr.
Dream » en « Banana hymn »
weet hij zijn publiek mee te krijgen Ondanks de hem onwaardige
a m a t e u r klinkende begeleiders
die, behalve de pianist, weinig
kwaliteitsvol werk naar voren
brachten. Waarbij nog het probleem van een slecht afgestelde
geluidsbalans, wat geen goed
deed aan Kevin Ayer's overtuigingskracht. (S.).

NEIL SEDAKA « LIVE »
De • tra-la days » zijn over,
dacht Neil Sedaka, en hij besloot onder dit motto een comeback te maken die voor hem
zeer suksesvol uitvalt. Na in
het begin van de zestigerjaren
met de nu beroemde Carole
King te hebben gewerkt, en
voor haar zijn « Oh Carol »
schreef, werd hij een der topsterren van het moment.
Met de Beatles geraakte hij zoals velen wat in de vergeetboek, maar' nu iedereen met
weemoed terug denkt aan de
prille roek-jaren, kreeg ook hij
de kans op een tweede loopbaan. Met een eerste geslaagd
album en de hitsingel « Standing on the inside » is hij opnieuw « in », en kreeg hij de
kans tijdens een uitgebreide
Britse toer zijn talent als komponist en artiest aan de nieuwe
generatie te bewijzen, in het
Londonse Royal Festival Hall
bracht hij begeleid door het Philharmonic Orchestra een show
vol ritme en gevoel, die dan ook
op de vynil is vastgelegd Deze
« life » opname is van uitstekende kwaliteit en brengt een
voorkant vol nieuwe en muzikaal zeer sterke liedjes, waar- ^
onder het bekende « Laughter
in the rain ». Op aanvraag van
het publiek zong hij dan ook met
^;
plezier de vele liedjes die hem " *
bekend maakten m een wat
zwak maar toch geslaagd medley dat ongetwijfeld vele jeugdherinneringen bovenhaalde. Met

twee sfeervolle recente nummers dankte hij zijn trouw publiek en rondde deze produktie
van Wayne Bickerton op een
stijlvolle wijze af. (Polydor 2383299).
Sergius.
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K SPOHCIUUK
NA TE VOLGEN
In Westmeerbeek kwam een vanachter de omheining opgedoken
supporter de keeper van de plaatselijke klub ter hulp, en hij redde aldus zijn klub van de nederlaag. In een wilde achtervolging
(door spelers en tegenstrevers
supporters van de tegenpartij)
brak de reddende engel uiteindelijk een arm. Men wacht nog
steeds op de beslissing van de
arbiter. Ziet men er op het Martelarenplein, altijd op vernieuwing uit, niets in dit sisteem officieel in te voeren ? De supporpers laten meespelen, het zou
een verrukkelijk schouwspel zijn.
KONTESTATIE
Men hoort zowat overal over kontestatie vanwege bepaalde rennersploegen. De ploeg van Poulidor wil niet deelnemen aan bepaalde proeven, de ploeg van
Ocana wil niet deelnemen aan
andere proeven, telkens omdat
Merckx and his band met een te
groot stuk van de koek gaan lopen, zodanig dat er voor de anderen te weinig overblijft. Wij
kunnen de heren best volgen,
maar zonder dat wij nu bepaald
tot de fanklub van « den Bels »
behoren, komt het ons toch voor
dat hij een stukje « marsjandies »
— uiteraard voor de liefhebbers
levert, zoals Poulidor en Ocana en geen kunnen prezenteren
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WIJZE WOORDEN
Het TV-programma « Binnen en
Buiten » werd verleden zondag
gedeeltelijk versierd door de gewezen Lierse- en « Malinwa »trainer Staf Vandenbergh. Hij
had het uiteraard over trainers,
maar wat wij vooral willen onderstrepen IS wat hij zei over de
politiek van de klubs in ons land.
Zij zitten samen met tientallen
en tientallen miljoenen schulden,
en toch gaan zij maar verder met
het aankopen van dure « vedetten » alsof het niks is. De Staf
pleitte dus heel terecht voor versobering, en voor inschakeling
van de jeugd. Het kan allemaal
vanzelfsprekend lijken, maar veel
klubs geloven het nog niet.
FEDERALISTISCHE FINALES
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BRAVO
Terugkerend van een wedstrijd
op Beveren had de Luikse voetballer Milo Baresa een auto-ongeval, en hij is ten gevolge daarvan
nog steeds verlamd. Te Beveren
heeft men een initiatief genomen
— hoewel men daar met heel de
zaak in feite niets te maken
heeft — om de jongen wat morele en materiële steun te bezorgen. Initiatief dat niet genoeg kan
geloofd worden. Het wijst er nog
eens op — wij zeiden het al vaak
— dat menslievendheid bij de
sportbeoefenaars
geen
ijdel
woord is. En het is het zoveelste
bewijs dat men er te Beveren
een voorbeeldige mentaliteit op
nahoudt.

Naar het schijnt zou het in de bedoeling liggen ook in Wallonië
schoolkompetities voetbal te organiseren, en voorziet men een
dubbele finale. Eerst per « deelstaat » een finale tussen de overwinnaar in de « rijkskompetitie »
en die in de « vrije kompetitie »,
en dan nadien tussen de Vlaamse
kampioen en de Waalse kampioen. « Brussel » zou deze keer
eens geen rol spelen, gezien de
scholen Vlaams of Frans zijn.
Jaak Lecoq is tegen dergelijke f i nales, en wij kunnen hem min of
meer volgen. Maar om te zeggen

KONTRAKT
Enige tijd geleden werd de voorzitter van de wielerbond, Maurits
Moyson, aan de deur gezet, en het is zeker geen geheim dat heel wat
mensen wensten, en het ook vroegen, dat Frans Ceulaers, de niet
onbesproken voorzitter van het sportkomitee, dezelfde weg zou gaan
Tijdens de laatste algemene vergadering werd echter met geen woord
gerept over de kwestie Ceulaers, en dat heeft velen verwonderd.
De uitleg is er nu. « Les Sports » publiceerde de tekst van een akkoord
tussen de voorzitter van de wielerbond, Albert van Mossevelde, en
Frans Ceulaers.
Daarin leest men dat Ceulaers onmiddellijk ontslag neemt uit zijn
funktie in de internationale wielerunie, dat hij zijn mandaat als voorzitter van het sportkomitee zal uitdoen maar zijn kandidatuur niet zal
hernieuwen, maar dat hij dan de chef zal worden van de dienst public
relations van de wielerbond.
Wij begrijpen dat allemaal niet goed.
Ofwel misdeed Ceulaers niks, en dan moest dat kontrakt niet gemaakt
worden. Ofwel misdeed hij wel, en dan mocht men hem niet in dienst
houden.
,
, , ,
Maar hoe kan de voorzitter, blijkbaar eigenmachtig, dergelijk kontrakt
maken, en bovendien nog een nieuwe job — en waarschijnlijk een
plezierige — beloven ?
Het is, eerlijk gezegd, niet van aard om het vertrouwen in het bestuur
van de Belgische wielerbond te stimuleren. En het ziet ernaar uit dat
het groot nodig wordt dat het « glazen huis » eens grondig uitgemest
wordt.

dat het ons erg afschrikt, dat is
ook niet het geval. Wij zijn een
en ander gewend.

DE ZIEKE
Fraaanswoi van den Anderlecht
is met de soldaten — ja ja, hij is
soldaat — gaan voetballen in Engeland, maar daar is hij plots
ziekskens geworden. Hij werd opgenomen in een militair hospitaal, waar zijn maats en de offisjelen hem na hun overwinning
een soortement nationale hulde
kwamen brengen. Maar waar hij
normaal had moeten blijven toen
de anderen naar huis gingen.
Fraaanswoi is niet iedereen, en
hij ging toch mee naar huis. Op
het vliegveld werd hij opgewacht
door zijn bezorgde Anderlechtbazen. Wat wij wilden weten : ging
hij vandaar naar een ABL-militair
ziekenhuis, zoals de andere piotten als ze ziek zijn ?

MUSCLE WALLON
Het koersseizoen aan de Middellandse Zee is goed begonnen
voor onze ridders van het stalen
ros (om het eens origineel te
zeggen). De Middellandse-Zeetro-

HORIZONTAAL
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.

Spraakkunst.
Lofdicht - Spoedig.
Kuis - Ex-stier.
Loop - Zuidnederlandse fiets.
Veevoeder - Orde der advokaten.
Engelse streekromanschrijver.
Dubbele medeklinker - Niet
toegelaten.
8. Deel van een koffiepot
9. Deel van een ei.
10. Groots.
VERTIKAAL
1. Voornaam van volksvertegenwoordiger.
2. Scheepsbouwer - Gereedschap.
3. Strijdperk - Europeaan.
4. Twee medeklinkers - Portugees stadje.
5. Larve - Medeklinkers van
. DAN ..
6. Bloeiwijze - Frans exportprodukt - Godheid.
7. Hevige rukwind met neerslag.
- Twee klinkers.
8. Anagram van « TEL » - Rivier
(Spaans).
9. Soort hond - Evangelische
Omroep.
10. Spil - Lekkernij.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LIGT DAAR
DE OPLOSSING ?
Geen lezer van dit blad zal eraan twijfelen dat sportautonomie in Vlaanderen mogelijk is.
Moeilijker — en nochtans nuttiger — zou het zijn de vele
brave mensen die in Vlaanderen tijd, geld en energie verspillen om een sportvereniging recht te houden, ervan te
overtuigen dat sportfederaiisme zeer positief zou zijn.
Zovelen zijn nog verlekkerd op een pol van mosjeu Ie président, bij zovelen zit het respekt voor ' den bond » in Brussel
er nog zo diep ingeworteld, en zovelen denken nog nationaal
met hun darmen in plaats van federaal met hun heldere kop.
Eigen strukturen zou betekenen : bevrijding van het blok
Wallonië, dat met zijn drie man en een peerdekop altijd de
helft (en meer) moet hebben.
Het zou betekenen : bevrijding van de last « Brussel », dat
alle profijten, gloriol, centen, diensten en pleziertjes naar
zich toetrekt.
Het zou geen slechte zaak zijn voor Wallonië. Kijk eens hoeveel subsidies er zouden kunnen verdeeld worden onder hoe
weinig mensen.
Het zou een goede zaak zijn voor de Vlaamse sport. Veel
meer vertegenwoordiging in internationale kompetities, veel
meer kapitaal dat thuis blijft, intensiever want
ruimtelijk
meer beperkt sportbedrijf, stop aan de nauwelijks verdoken
(laten wij een kat een kat noemen) benadeling ten aanzien
van Brussel en Wallonië.
•#n het zal bijna een noodzakelijkheid worden. Het nieuwe
dekreet van de Vlaamse kultuurraad — met kracht van wet,
men denke eraan — bevat veel goede dingen — en wi]
komen er volgende week op terug — maar het zet de deur
wagenwijd open voor afvloeiing van sportbeoefenaars in de
enkele richting Vlaanderen - Brussel (en Wallonië). Het dekreet geldt immers niet in Brussel en Wallonië. Hét middel
om te beletten dat bij voorbeeld 'n Brusselse klub gratis zoveel sportbeoefenaars uit Antwerpen haalt als ze wil, maar
omgekeerd niet één, lijkt ons te zijn eigen Vlaamse sportfederaties met eigen voorschriften op eigen wetten (het dekreet)
gestoeld.
Wij geloven niet dat het dekreet de klubs naar de ondergang
drijft — al zal het aanvankelijk allicht moeilijkheden veroorzaken —, zoals men zegt. Dat zou het alleen kunnen doen
in unitaire strukturen. Niet in federale. Dus...

Miei Puttemans loopt zich zonder
ophouden in de kijker. Hier te
Overijse.
Foto : Belga
fee werd gewonnen door onze
landgenoten Joseph Bruyère. En
dat zou niet zo'n wonder zijn als
Joseph geen Waal was. En anders zou hij wellicht ook de koers
niet gewonnen hebben. Het zit
namelijk zo dat hij knecht is van
Merckx, en dat Merckx heel wat
moeite heeft moeten doen om
Bruyère aan die overwinning te
helpen. Wij herinneren ons niet
dat hij ooit meer moeite deed
om een ondergeschikte te helpen
En daarom dachten wij zo ..

DRAAIEN OM DE ZON
Sedert Copernicus weten wij
dat de aarde om de zon draait,
of juister geegd, dat zon en aarde om een gemeenschappelijk
— in de zon gelegen — zwaartepunt draaien. De omloop duurt
365 dagen en zes uren, en deze
zes uren maken om de vier jaar
de invoering van een 366ste
dag nodig op 29 februari.
Als men weet dat de gemiddelde afstand zon-aarde 150 miljoen
kilometer bedraagt (de astronomische eenheid of kortweg A.E.)
en dat de baan bijna cirkelvormig is, dan kan men de gemiddelde snelheid berekenen waarmee wij ons reisje om de zon
volbrengen.
Johannes Kepler ontdekte dat
voor alle planeten de verhouding tussen de kwadraten van
de omlooptijden om de zon, en
de derdemachten van de afstanden tot de zon, konstant is. Uitgedrukt in jaren en A.E. is die
verhouding (12/13) dus 1 .
Als wij nu de afstand van de
verschillende planeten tot de
zon kennen, kunnen wij dank zij
de wet van Kepler ook hun omlooptijd om de zon berekenen.
Die afstanden kennen wij uit
de regel van Titius-Bode. Telt
men bij de getallen van de reeks
O, 3, 6, 12 (en dan telkens verdubbelend) vier bij, en deelt
men deze som door tien, dan bekomt men 0,4, 0,7, 1, 1,6 enz.
standen van de zon tot MercuWelnu, dat zijn, in A.E., de afrtus, Venus, Aarde, Mars, enz.
De omlooptijd, in aardse jaren,
van Venus is dan de vierkantswortel uit 0,73. En die van
Marrs ?
Zodra de wetten van Kepler en
Titius-Bode gekend waren, kon
men berekenen waar zich ieder
ogenblik de verschillende planeten bevinden ten opzichte
van de aarde. Dat dit noodzakelijk is voor de ruimtevaart, hoeft
wel geen betoog. Welnu, de
wetten dateren uit de 17de en
de 18de eeuw. Ze zijn dus niet
zo héél recent.

VAN DAC
MAANDAG : Karreken Daemers,
despoot van 't Gentse kuipke,
ridder in de orde van een of andere « keunink ». Mes respects,
mon colonel. • DINSDAG : Ergens in Wallonië werd een ijsbaan plechtig in gebruik genomen.
Een Brusselse sportgazet
vraagt : waar blijft die van Brussel ? • WOENSDAG : Voor België wordt geen enkel Europees
baankampioenschap v o o r z i e n .
Wees dan al carrefour de l'Europe. • DONDERDAG : Kostprijs
voor de olimpische winterspelen
in Innsbruck : twee miljard. Maar
men hoopt één vijfde te rekupereren. • VRIJDAG : Londerzeel,
aldus « Les Sports », ontstond
uit de fusie van Sint-Jozef (eigenlijk gehucht) en Sint-Kristoffel.
Een beetje geleerd zijn is toch
alles. • ZATERDAG : België aan
de spits van de wetenschappelijke vooruitgang
de velo van
Merckx wordt geëkspozeerd.
• ZONDAG : Eddy is weer aan
de winnende hand, juich en jubel, o Belgenland.

TOT DAC
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1 MAART
BRT
14 00 Leef nu Magazine voor
vrijetijdsbesteding
14 30 De ark van Yogi Amerikaanse animatiefilm.
15 30 Wielrennen
Gent-Gent
16 30 Open school
17 00 In het kielzog van de Vikings
17 30 Ken uvj motor.
18 00 Calimero
18 05 Mio
Frans-ltallaans-Japanse jeugdfilm
18 00 Calimero
20 15 Harry's halve waarheid
20 40 Eurosong Finale.
21 30 Terloops
22 15 De magier Feuilleton
23 05 Nieuws

NED 1
10 00
12 00
15 00
15 02
den
15 50
16 03
17 30
18 15
18 45
18 55
19 05
19 30
20 00
20 20
21 10
22 30
23 50

Teleac.
Schooltelevisie.
Nieuws
Geen woorden maar daBibelebons
Stuif es in
EC Volleybal-Amstelveen
Teleac
Paulus de boskabouter
Nieuws
Wie van de drie '
Mash
Nieuws
Kung Fu
Avro's wie kent kwis
Avro's sportpanorama.
Nieuws

17 15 Koncert voor een beatqroep
18 20 Calimero
18 25 Het meisje van de TV
18 50 Modulations. Tekenfilm
op jazzmuziek.
18 55 Een stad waarin we leven
19 45 Nieuws.
20 00 Sportweekend
20 40 Hartenvrouw Blijspel
22 40 Nieuws

20 00 Nieuws
20 20 Een mooie toekomst
20 35 Het wonderlijke leven
van Willem Parel. Nederlandse
speelfilm (1955)
22 05 Rooilijn
22 30 Symbiose
22 35 Nieuws -

NED 1

18 45
18 55
19 05
19 25
20 00
20 20
21 20
22 10
22 50

1100 Eucharistieviering
11 55 Verhalender-wijs.
14 00 Teleac
15 30 Nieuws
15 32 Programma met de muis
15 55 Pippi Langkous
16 20 Muziek om naar te kijken
16 55 Voetbaluitslagen
17 00 Vesper
17 30 Bericht wilde ganzen
18 15 Teleac
19 05 Rod Hull & Emu
18 52 Schooltelevisie
19 15 Mensen van de zee
20 15 Muziek uit duizenden
21 05 Verhalen van Roald Dahl
21 40 Fnewielen Over Ierland
Aansluitend
Nieuws

NED 2
16 00
16 30
18 00
18 30
18 35
18 40
19 05
20 20
21 10
21 15
21 40
22 05
22 30
23 30

EC Volleybal-Amstelveen
Avro's Sportpanorama
EC Volleybal-Amstelveen
Woord voor woord
Paulus de boskabouter
De vrijbuiters
Studio sport
1 op zondag
Nieuws
The lovers
Panoramiek
Openbaar kunstbezoek
Multinationals Dok
Nieuws

NED 2
18 45 Paulus de boskabouter
18 55 Nieuws
19 05 Peppi en Kokki
19 20 Kunt u me de weg naar
Hameien vertellen, meneer ?
19 50 't Zand 33
20 00 Nieuws
20 20 Bingo
21 50 Brandpunt
22 35 De wereld in oorlog
23 20 Nieuws.

RTB

10 30 Des machines, des mattres, des élèves
11 30 Videogazette des loisirs
12 00 Samedi-midi
12 55 Nieuws
13 00 TV 7
14 15 TV-Femmes
16 15 Landbouwmagazine
16 30 Interwallonie
16 45 Magazine voor de gastarbeiders
18 00 A vos marques
18 55 Pierrot
19 00 Mister Magoo
19 30 Antenne-soir
19 45 Nieuws
20 15 Le jardin extraordinaire
20 45 Le capitame Francasse
Franse avonturenfilm (1960)
22 25 Un soir a Pans Kabaretprogramma met Les Frères
Jacques en Robert Rocca
23 30 Nieuws

BRT
9 00 Doe mee
9 30 Loon naar werken
10 00 Eucharistieviering vanuit
Brugge
11 00 Konfrontatie
12 00 Zeven op zondag
14 30 Voor boer en tuinder
15 00 All en de kameel.
15 15 Binnen en buiten

1 MAART 1975

RTB
12 00 Faire le point.
13 00 Nieuws
13 05 Concertissimo.
13 40 Arts-Hebdo
14 15 Le Virgmien
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 Maïtres et valets Britse familiekroniek
21 10 La mémoire singuliere
22 10 Hommage a René Thomas
22 55 Nieuws.

3 MAART
BRT
14 00 Schooltelevisie
18 00 Calimero
18 05 Klem klem kleutertje
18 20 De familie Partridge
18 45 Modern management
19 15 Sporttribune
19 45 Nieuws
20 15 De moordenaars van het
recht
Maatschappijkritische
anti-politiefilm (1971)
22 00 De vijfde
windstreek
Een maandelijks weerkerend
litérair-kuitureel
programma
met de titel « De vijfde windstreek » Dit vervangt het vroegere « Vergeet met te lezen »
dat ophoudt te bestaan
22 35 Nieuws

19 45 Nieuws
20 15 Les rues de San Francisco
21 05 Situation 75
22 05 Dominique Rolin ou le
bonheur d'ecrire
22 50 Nieuws

Van nature
Nieuws
Kojak
The Eddy go round show
Minivoetbal-show.
Dirigerende zangers
Nieuws

NED 2
NED 2

Paulus de boskabouter
Nieuws
Arpad de zigeuner
NL Tippers
Nieuws
Ons kent ons
De FBI
Aktua TV
Nieuws

RTB
14 00 Schooltelevisie
17 10 Des machines, des mattres, des élèves
18 10 1, 2, 3
j'ai vu
18 30 TV-Femmes
19 00 Katoliek godsdienstige
uitzending
19 30 Lundi-sports
19 45 Nieuws
20 15 A vous de choisir
20 35 Heloise et Abelard Toneelstuk
21 30 Pulsars
22 45 Nieuws

5 MAART
BRT
16 30 Jevanjong
17 45 Calimero
17 50 Wie weet wint
18 50 De apenplaneet
19 45 Nieuws
20 25-Voetbal
Leeds UnitedAnderlecht
22 15 Dat kan alleen in New
York Improvizeren in de straten van New York
23 10 Nieuws

NED 1

4 MAART

9 40 Schooltelevisie
15 30 Wat heet oud '
16 15 De rode autobus
17 00 Wickie de viking
18 15 Teleac
18 45 P-aulus de boskabouter
18 55 Nieuws
19 05 Jouw beurt
19 30 Kenmerk
20 00 Nieuws
20 20 De oktoberkrisis Gedramatizeerde rekonstruktie van
de Kuba krisis m 1962
22 40 Nieuws

BRT

NED 2

14 00 Schooltelevisie
18 00 Calimero
18 05 Toomai en de olifant
18 30 Ken uw motor
optie
19 00 Het bouwbedrijf
voor de toekomst.
19 45 Nieuws
20 15 De organizatie
21 05 Geestelijke gezondheidszorg
22 25 Gastprogramma.
22 55 Nieuws.
23 15 KMO.

18 45
18 55
19 05
19 50
20 00
20 20
20 30
21 20
21 45
22 00
22 40
22 55

RTB
NED 1
10 45 Schooltelevisie
12 15 Teleac
18 45 Paulus de boskabouter
18 55 Nieuws
19 05 EO-kinderkrant.
20 00 Nieuws
20 20 Vluchthavens in de natuur.
21 20 Arie J Keyzer bespeelt
zijn huispijporgel
21 00 Nader bekeken
21 55 Tenslotte
22 00 Het drielandenpunt Reportage
22 30Simon de pilaar-heilige
Mexikaanse speelfilm (1965).
23 15 Nieuws

14 00 Schooltelevisie
16 45 Feu vert
18 25 Histoire de lire
18 55 Les Pilis
19 00 Une Suèdoise a Pans
19 25 Antenne-soir.
19 40 Tips voor de konsument
19 45 Nieuws
20 25 Voetbal
Leeds UnitedAnderlecht
22.20 Nieuws

6 MAART
Paulus de boskabouter
Nieuws
Black Beauty
Tweekamp Kwis
Nieuws
Herkent u deze tijd ">
NCRV-Springtrofee
Hier en nu
Wereldsgebedsdag
Den Haag vandaag
Nieuws

BRT
14 00
18 00
18 05
18 30
19 10
19 15
19 45
21 00
21 55
22 15
22 55

Schooltelevisie
Calimero
De familie Robinson
Jonger dan je denkt
Verkeersveiligheid
Uit de dierenwereld
Nieuws
Pano '75
Standpunten
Premiere
Nieuws

RTB
NED 1
14 00
18 10
19 00
19 25
19 38

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

RTB
14 00 Schooltelevisie
18 10 1, 2 3
j'ai vu
18 30 Savoir vivre
23 05 Nieuws
19 00 Une Suèdoise a Pans
19 25 Antenne-soir
19 40 Tips voor de konsument
19 45 Nieuws
20 15 Contacts
20 20 Liaisons secrets Amerikaanse dramatische speelfilm
(1960)
22 10 De filmmolen
22 45 Nieuws

mm
7 MAART

Schooltelevisie
1, 2, 3
j'ai vu
Une Suèdoise a Paris
Antenne-soir
Tips voor de konsument

14 00 Schooltelevisie
18 00 Calimero
18 05 Volksuniversiteit
18 30 Sportportret
Marcel De
Wilde, pastoor en Sportaproost

18 55 Doorgaand verkeer
19 45 Nieuws
20 15 Hitjournaal
Melodieën
tussen 1930 en 1940
21 00 Sam
21 50 KTRC
22 20 Nieuws
22 30 Ezra Pound Literair portret

NED 1
10 45 Schooltelevisie
18 15 Teleac
18 45 Paulus de boskabouter
18 55 Nieuws
19 05 Op naar de cupfinale
19 30 Matts vader en moeder
19 45 Simon Carmiggelt
20 00 Nieuws
20 20 De woelige wereld van
Vogel Vrijdag Een totaal-proqramma vol aktualiteiten en
dokumentaire
23 05 Een laat uur teologie
23 45 Nieuws

NED 2

NED 2
18 45
18 55
19 05
19 30
20 00
20 20
21 15
22 05
22 45
22 55
23 10

18 45
18 55
19 05
19 30
20 00
20 20
20 35
21 00
21 25
22 15
22 50

BRT
Paulus de boskabouter
Nieuws
Van gewest tot gewest
Socutera
Nieuws
Politieke partijen
Ganzepeper TV-spel
Kijken naar kinderen
Panoramiek
Studio sport
De Haag vandaag
Nieuws

NED 1
10 45 Schooltelevisie
18 15 Teleac
18 45 Paulus de boskabouter
18 55 Nieuws
19 05 Voor een briefkaart op
de eerste rarq

19 05
20 00
20 20
21 10
22 00
22 40
22 55

14 00 Schooltelevisie
18 15 Teleac

18 45 Paulus de boskabouter
18 55 Nieuws.

18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
21 15
22 05
22 50
23 15

Paulus de boskabouter
Nieuws
Avro's Toppop
Nieuws
De Mountiesshow
Kung Fu
Televizier magazine
Avro's sportpanorama
Nieuws

RTB
14 00 Schooltelevisie
18 10 1, 2, 3
i'ai vu
18 30 Sept sur sept.
19 00 La pensee socialiste
19 30 Antenne soir
19 45 Nieuws
20 15 Ce pays est a vous
21 15 Voulez-vous jouer ">
22 45 Centenaire de la naissance de Maurice Ravel
23 00 Nieuws
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ZCXKCRgCS
Zoek tweedehandse Juke-box, in
goede staat. Tel. 02/512:51.60, Elsie De Raedt.
R 38
Goede bijverdienste voor harde
werkers Dringend gevraagd aktieve personen om in hun afdeling of kennissenkring klanten te
werven voor Vlaamse voedingszaak in volle uitbreiding (aan huis
besteldienst in prov. Antwerpen).
Aanmelden : alle dagen tussen
12 en 19 u. op adres VLAKO NV,
Liersestwg 120, 2510 l\1ortsel.
R 34

Jong meisje, diploma van de hogere sekundaire technische school
sierkunst, zoekt passende betrekking, omgeving Brussel of Leuven. Schrijv. of tel. : mevr. Dewael, Eversesntr. 94, 1940 St-Stevens-Woluwe, tel. 720.12.46. R 36

AflnBeuoLen
BOEKHtNDEL T U I
Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. (02)51.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
DorptpUIn, Hautden-Llmburg
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

— Zeer dinamisch kaderlid van
de VU, ervaring in het bedrijfsleven zoekt betrekking als lid
van het kaderpersoneel in de industriële of kommerciële sektor.
Leeftijd 39 jaar.

NATIONALE
9 dB TRANCHE

— Jonge man, 19 j . , lager middelbaar onderwijs, gedeeltelijk hoger
onderwijs handelsschool en specialisatie in talen en daktylo zoekt
dringend werk als bediende.

HOGE

— Ervaren akkountent 6 1 , 4-talig,
gespecialiseerd in Engels, belangrijke ervaring, zoekt aangepaste
funktie.
Kontakt opnemen met volksvert.
N. Maes, Pr. Jos. Charlottel. 155
te St-Niklaas, tel. 031/76.49.74.
R 35

ADVERTEERT
IN « W l | »

HET BILJET : 230 fr.
HET TIENDE : 25 fr.

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat 37 —
LIEDEKERKI
Tel. (053)662.19
MAATV\/ERK en zeer grote keus
kleding « KLAAR OM DRAGEN »

Vlaamse k o f f i e u i t

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

DE LOTEN WORDEN UITBETAALD ZONDER DE

KOSTUUMS - vESTONS - BROEKEN - PAHUfcoaUb
OOK NAAR MAAT

MINSTE FISCALE OF ANDERE AFHOUDINGEN

Stmnhouvwrsvut, 52 Anbmrpan T«l. 03.3t35.83j

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

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

VECOVEN

Joxef

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

W I J 91

Groepen en maatschappijen allerhande I ! !
Speciaal voor U bedacht

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
EEN JUWEEL MET STANDING
KIES JE BEST BIJ

VERELST & PUCKJIERT
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE
LONGINES - PONTIAC - VERDAL
MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT)
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 31

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE

VERVOER • VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

RICO-KLEDING V E R M E E S C H

Biihuizen : Cogeis Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (031)36.10.11
Deheeglier Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (091)22.45.62

Tel. (02)734.56.09

Dames en heren, in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER. BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Cliazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u 425.46.42

10 %vr.V.U. leden

BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

Koffiebranderij

pvba ALBAC

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Kortriikse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons

MOORTGAT

Schaarbeek

Ninoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.M

Dendermondsesteenweg 120
9208 Schellebeile . T. 091/69.31.70
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop
— OPEN 'S ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag

UN IT AS n.v.

Brouwerij

Prima

m»t aangepast materiaal van —n
bedrijf met ervaring :

Kwekerijen - Tuincentrum
j.V.H.

l£|

Trekking op 5 maart

LIERSE VLOERHANDEL

Kericweg 8, 1760 Roosdaal-Striitem
Tel. (054)33.37.56

:

1 X twaalf miljoen
Sxéén miljoen
3 X een half miljoen

KARAVANS

BRANDBESCHERMINC

LOTEN

Vlamingen,
vraag GRATIS
advies voor uw
hypotheek-leningen
(1e en 2e r.)
uw bouwgrondkredlaten
aan de

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

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

LIsperstraat 49
—
LIER
TeL (051)80.14.71
Specialiteit :
VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN

LOTERIJ

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

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

*
KINOERARTIKEIEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken • schommels - kamerversieringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.

K a n U op ieder o g e n b l i k v a n de d a g v a n h e t
jaar m i d d a g - en a v o n d m a l e n aanbieden

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

SPORTARTIKELEN : alleriei - turnkledi| . ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kamphigartUcelen • turngerel.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren
- poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

ALLE MONTUREN
WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer !)
Telefoon (031)36.86.62
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VAN
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Onze voorouders belegden hun apaarcentjea In een eigen degelllke woning. Dat betekende welvaart en zekerheid vqpr hun gezin. Er la In
feite weinig veranderd... Bouwen Is de beste belegging gebleven. KUNNEN bouwt traditionele kwaliteitswoningen... grote en kleine, moderne en rustieke, binnen en buiten de stad, over het ganse land. Dank zij een voorstudie, gratis voor elke klant, wordt U reëel geïnformeerd over uw mogelilkheden...
U woont binnenkort In een droom van een hulaja... een betaalbare droom I De kweatle la... KUNNEN I

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND
GRONDEN :

GRONDEN EN BESTAA NDE WONINGEN

DEINZE : perceel voor halve villa, 11 m br. - vraagpr. 250.000 F
KONTICH : perceel voor eensgezinsv/oning 6 m br. - 348 m2 - 295.000 F
KOERSEL : villaperceel 20 m br. - vraagprijs 305.000 F
HEVERLEE : percelen voor halve villa's + 300 m2 vanaf 370.000 F
HARIAKERKE 2 perc. voor halve villa (bij kasteel Kolle) 12,6 m br.
380.000 F (evtl samenvoeging voor villaperceel)
HORTSEL : perceel voor eensgezinswoning 7 m br. - vraagprijs 380.000 F
GENK : perceel voor eensgezinswoning 8,5 m - 420.000 F.
EDEGEM : Elsdonk, perceel voor half open bebouwing 10 m br. - 456.000 F
ZUTENDAAL : villaperceel, 20 m br. - vraagprijs 460.000 F
HAASRODE : aantrekkelijk viilaperceel 23 m br. - 1018 m2 - 495.500 F
KAPELLEN : perc voor eensgezinswoning 8 m br. + afz. gar. 3 m br.
499.000 F
OPOETEREN : bekoorlijk vlllaperce«l 40 m br. - 2.000 m2 - vraagpr. 525.000 F
ZUTENDAAL
villaperceel 1.713 m2 . 527.000 F
KONTICH : villaperceel 20 m br. • 800 m2 - 595.000 F
OVERUSE : prachtige villagrond - 675 in2 i 830 ni2 . vanaf 630.000 F
MEEUWEN : 2,5 ha. - domain mat vli««n . t M . 0 0 0 F

INFORMATIECSNTRA
ANTWERPEN

EDEGEM : villaperceel 17,5 m br. - 1.050.000 F
DEURLE : residentiële villawijk, grens St-Martens-Latem, ± 3.000 m2
vraagprijs 2.450.000 F

BESTAANDE WONINGEN :
BERCHEM : bij station, gemod. burgershuis evtl tweewoonst) . 875.000 F
GENK : 1/2 villa nabij centrum, 12,50-m br. - 1.500.000 F
WILRIJK : app. - 3 sipk - ruime living - terras - 23 m gevel in de zon 1.575.000F
GENK
interess. ligging, woning + conciërgewoning en stallingen geschikt
voor manége - 2.400.000 F
GENT : handelshuis met woongelegenheid + 24 autostaanplaatsen
OPBRENGSTEIGENOOM te ANTWERPEN : 10 % opbrengst - 2.750.000 F buitenkans
GENT : « Bijloke » : herenhuis, met aangelegde tuin 68 m br. . 1086 m2 2.887.500 F
LICHTAART : luxe-villa - tweewoonst - 4000 m2 aangelegde tuin 6.000.000 F
OPOETEREN : standing vn rust In rulma lux*-vllla mat tuin van maar dan 1 ha

7J0O.OM r

ONROERENDE KWALITEIT

GENK
^011)35.44.42

600 ARBEIDERS

KUNNEN

1001 MOGiLUKHEDEN
iX'. -^Ai » ¥ * * •

¥nj

»
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Vorige week publiceerden we op p. 5
van ons blad een « belangrijk bericht
voor repressie-slachtoffers
». Het betrof de vervollediging van de loopbaan
van gewezen politieke
gevangenen
(na de tweede wereldoorlog) met het
oog op hun pensioenaanvraag.
De kwestie is echter niet zo eenvoudig als ons korte bericht liet geloven.
Ziehier
hoe
Broederband-Antwerpen
de zaak momenteel ziet.

HET V0LLEDI6
PENSIOEN VOOR
GEWEZEN POUTEKE
GEVANGENEN

(VANAF 1944)

WAAROVER GAAT HET ?
Op 16 januari 1974 vestigde de heer
De Facq (VU) de aandacht van de
minister van Justitie op het volgende.
— Na de oorlog werd een aantal politieke gedetineerden door het ministerie van Justitie in ploegen ter beschikking gesteld van ondernemers,
dikwijls aannemers van openibare werken.
— Elke maand stelde de administratie een globale lijst op van de geleverde prestaties en telkens werd op
de formulieren een percentage toegevoegd onder de titel « sociale zekerheid ».
— Het blijkt dat gedetineerden, die
gedurende jaren onder dit regime gewerkt hebben, toch geen recht hebben op pensioen, voor de jaren tijdens
hun internering, ook al werden (al is
het dan globaal gebeurd] de nodige
stortingen gedaan.
En zijn vraag luidde als volgt :
— Kan de heer minister mij mededelen of het werkelijk zo is dat gepensioneerden op die wijze na 20 h 25
jaren nog gepriveerd blijven van een
pensioengedeelte waarvoor zij tijdens
hun interneringsperiode hard h ^ A e n
moeten werken ?
— Is de heer minister niet van mening dat de betreffende stortingen
eveneens zouden moeten meetellen
voor de berekening van het pensioen ?

EEN ONRECHTVAARDIGHEID
In zijn antwoord op die vraag verwees
de minister naar de Besluitwet van
28 december 1944, betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en besloot : « Aangezien de bedoelde personen niet door deze beschikking beoogd werden, kan hen
voor de bewuste aktiviteit geen pensioen toegekend worden ».
De besluitwet van 28.12.44 op de
RMZ zou dus volgens de minister niet
toepasselijk zijn op de gevangenisarbeid, zelfs niet indien die arbeid
buiten de gevangenis werd gepresteerd, zelfs niet indien hij voor private ondernemers werd verricht, zelfs
niet Indien hiervoor aan die aannemers een supplement voor « sociale
bijdragen » werd aangerekend !
Dat hierop reakties zouden komer\,
was te verwachten.

WIJ 14

Aan de eerste-minister Tindemans,
werd, om zijn aandacht op dit probleem te vestigen, een nota gezonden,
waarin gewezen werd op de onrechtvaardigheid die begaan werd tegenover degenen die tijdens hun gevangenschap gewerkt hadden.
Het is immers onrechtvaardig dat
deze arbeid niet in aanmerking komt
voor de berekening van het pensioen.
En het is dubbel onrechtvaardig dat
ook de echtgenote gedurende gans
haar leven dit gedeelte van het pensioen moet missen.
De aldus opgelegde straf is niet het
gevolg van een vonnis, doch uitsluitend een gevolg van het feit dat de
Regie van de gevangenisarbeid, in de
jaren 1946 tot 1959, als werkgever
van vele gedetineerden, geen rekening
heeft gehouden met de wet van 28-1244 op de rijksmaatschappelijke zekerheid.
Of de Regie hiertoe verplicht was,
moet gebeurlijk door juristen uitgemaakt worden.

WAAR BLEVEN
DIE BIJDRAGEN DAN ?
Maar de vraag « waar die aangerekende sociale bijdragen gebleven waren »
werd ook gesteld. Toen VU-senator
De Facq aandrong om daarover Iets
meer te vernemen, schreef « Gazet
van Antwerpen », 7-1-75 in haar « Toemaatjes • : < De Regie van de gevangenisarbeid zal die bijdragen toch zeker niet op zak gestoken hebben ? >.
De minister van Justitie gaf hierop
volgend antwoord :
« Wat mijn departement aangaat, kan

ik melden dat de bedoelde werknemers- en werkgeversbijdragen door
mijn departement aan de Rijksdienst
voor maatschappelijke zekerheid werden overgemaakt. De stortingen, ten
bedrage van 4.649.031 fr. gebeurden
op 6 juli 1948 ».
Ze werden gedaan op grond van globale niet nominatieve aangiften ».
Dit had natuurlijk geen zin : geld storten aan de RMZ, zonder de namen
van de rechthebbenden te vermelden !
Het was dus niet de Regie, maar wel
de RMZ die het geld « op zak had
gestoken » ? Toch niet.
Dit blijkt dan weer uit het antwoord
dat de minister van Sociale Voorzorg
gaf op dezelfde parlementaire vraag
nr. 41 van senator De Facq, voor het
gedeelte dat zijn departement betrof.
Hij antwoordde daarop :
. De sommen, gelijkwaardig aan de
sociale zekerheidsbijdragen die door
de Regie van het strafwerk voor de
jaren 1946 en 1947 werden geïnd op
de lonen der gevangenen aan het
werk bij private werkgevers, werden
in 1948 globaal bij de RMZ gestort op
grond van een gemeenschappelijke
aangifte voor al de betrokken werkgevers. Het bedrag van deze betaling
heeft het voorwerp uitgemaakt van
een verdeling tussen de organismen
voor dewelke de sociale zekerheidsbedragen bestemd waren.
Van 1 januari 1948 af werden de gevangenen die in de private ondernemingen aan het werk werden gezet,
gelijkgesteld
met gewone
werknemers en als dusdanig door hun respektieve werkgevers, rechtstreeks
bij
de RtJIZ aangegeven ».

Er wordt gezegd, dat men NU een nominatieve lijst gaat opstellen.
Wie is echter zo naïef te geloven dat
dit nu nog mogelijk is, zelfs indien
men het ernstig zou willen ?
Waar gaat men de nodige gegevens
terugvinden : namen, adressen, pensioennummers, aantal gewerkte dagen
tijdens de 8 kwartalen van 1946 en
1947 ?
Maar veronderstel nog dat, voor wat
de pensioenen betreft, de zaak zou
kunnen rechtgetrokken worden (voor
degenen die nog niet met pensioen
zijn en mits de dossiers te herzien
van de reeds gepensioneerden). Wat
dan met de gezinsvergoedingen die
in 1946 en 1947 hadden moeten uitbetaald worden ? Wat met de werklozensteun die normaal zou toegekend
geweest zijn aan de gedetineerden die
na 31-12-47 werden vrijgesteld, indien
ze toen hadden kunnen bewijzen dat
ze regelmatig gewerkt hadden en er
voor dat werk RMZ-bijdragen betaald
waren ?
Hoe dieper men op die kwestie ingaat, hoe meer men tot de overtuiging komt dat hier onrechtvaardigheden gebeurd zijn die niet meer kunnen hersteld worden.
Het standpunt van senator Coppieters,
waar hij vraagt dat deze zaak zou
onttrokken worden aan Justitie en
overgeheveld naar Sociale Zaken, is
dan ook volledig verantwoord.
Daar is het immers mogelijk sociale
maatregelen te treffen.

NIEUWE VRAAGTEKENS
Het laatste deel van dit antwoord,
doet een reeks vragen rijzen.
Waarom werd vanaf 1-1-1948 de wet
van 28-12-44 WEL toegepast ?
Waarom vroeger NIET ? Is dat wettelijk ?
Wat er ook van zij, het geld werd dus
overgemaakt aan « de organismen
voor dewelke het bestemd was »,
maar zij konden er helaas geen bestemming aan geven, vermits zij niet
over nominatieve lijsten beschikten.
Waarom werden die naamlijsten van
de arbeiders niet opgemaakt ?
Kon de Regie ze op 6-7-48 niet meer
opmaken voor 1946 en 1947 ?
Wilde ze, of mocht ze het niet doen ?
Dit zijn vragen die tot nu toe onbeantwoord bleven.
Tijdens de jongste bespreking van de
sociale begroting In de Senaat, vestigde VU-senator Coppieters de aandacht op deze kwestie.
« Gezien de Regie een werkgever is
die op dit punt een fout heeft begaan,
moet de minister van Sociale Voorzorg In deze kwestie tussenkomen »
aldus de interpellant.
Hij voegde er nog aan toe, dat dit
probleem wel verband houdt met de
opruiming van de repressie, maar niet
het algemeen repressievraagstuk betreft, en het bijgevolg hoog tijd wordt
het los te maken uit de sektor van
Justitie.
De reaktle van « Justitie > Met niet op
zich wachten. Op 14-2-1975 verscheen
In « Gazet van Antwerpen » dat op het
departement van Justitie vernomen
werd :
« Dat de RMZ-bIjdragen voor de periode 1946-1950 wel degelijk werden
gestort, maar dat dit globaal en niet
nominaal gebeurde ».
Dit is in zoverre fout, dat het niet
gaat over de periode 1946-1950, maar
enkel over de jaren 1946 en 1947.
Verder werd gezegd dat « er NU het
nodige gedaan wordt voor de nominale verdeling van deze RMZ-bljdragen ». Tot daar de feiten.

DE KOUS IS DAARMEE
NOG NIET AF !
De storting van 4.649.031 fr. aan de
RMZ gebeurde op 6 juli 1948. Geen
enkel belanghebbende heeft ervan
kunnen genieten, omdat gewoonweg
de namen van de rechthebbenden niet
opgegeven werden.

HET GAAT LANG NIET
OM ALLE GEVANGENEN
Uit de inlichtingen die de korrespondent van « Gazet van Antwerpen »
vernomen heeft op het ministerie van
Justitie, zou men kunnen afleiden —
dat het gaat om èl de politieke gevangenen die tewerkgesteld werden.
Dit is een totaal verkeerde voorstelling.
De gedetineerden,
begrepen in de
reeks waarvoor de 4.649.031 fr. gestort werden, zijn enkel degenen die
gewerkt hebben voor private
firma's.
Al de anderen, uitgenomen degenen,
die gewerkt hebben aan de spoorwegen voor de NMBS en zij die gewerkt
hebben in de kolenmijnen, hebben met
heel deze zaak niets te maken.
Al degenen die gewerkt hebben voor
Openbare besturen, o.a. ook voor de
Regie der Luchtwegen, op een 15-tal
vliegvelden,
aan
opruimingswerken
aan de kust en op zoveel plaatsen
meer, vallen buiten deze voorgespiegelde, maar o.i. niet eens te realiseren regularisatie. Voor hen is en blijft
er niets in orde voor de jaren 1946
tot en met 1949. Zij werden slechts
vanaf 1-1-1950 aan de maatschappelijke
zekerheid onderworpen.
Buiten hun loon van 2,50 fr. per uur
werd hun destijds geen 5 fr. per
maand gegund op hun pensioenrekening, om ze in regel te houden voor
hun later pensioen.
Het past dus niet, dat het departement van Justitie de zaken voorstelt
alsof het gaat over politieke gevangenen in het algemeen.
Het wordt méér dan tijd dat heel die
aangelegenheid naar Sociale Voorrang
wordt overgeheveld. Daar kan men
dan maatregelen treffen om te trachten goed te maken wat Justitie verkorven heeft.
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