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Gaat het socialisme in Vlaanderen met zijn nieuwe voorzitter,
Willy Claes, een aantal andere wegen verkennen ? Sommigen in de BSP hopen het oprecht, anderen vrezen van met.
In elk geval heeft het stugge en « unitaire » Van Eynde-tijdperk de BSP in Vlaanderen elektoraal niet veel baat gebracht,
wel integendeel.
Uit de vele verklaringen van de nieuwe BSP-medevoorzitter
valt nog niet veel af te leiden. In sommige opzichten spreken
die verklaringen trouwens elkaar tegen.
Zo viel het op dat de h, Claes er sterk de nadruk op legde
dat de BSP als partij unitair wil blijven, en dat de autonomie
van haar Vlaamse en Waalse « vleugels » dus niet zal uitgebouwd worden. Zo'n verklaring zal zijn voorganger wel genoegen doen, maar ze doet in het licht van de politieke realiteit
nogal geforceerd aan.
Te pas en te onpas zeggen de socialisten immers dat er te
Steenokkerzeel geen dialoog « van gemeenschap tot gemeenschap » was omdat de BSP, sterkste politieke formatie in
Wallonië en tweede sterkste in Vlaanderen, daarbij niet aanwezig was. En wanneer er in de toekomst ooit weer zo'n
dialoog in 't verschiet zou komen, dan heeft dit maar zin —
daarover is iedereen het eens — mét de socialisten erbij.
Maar in de mate dat de BSP-ers zich als partij unitair blijven
opstellen is een werkelijk gesprek « van gemeenschap tot
gemeenschap » onmogelijk. Of zijn de socialisten enkei be
reid aan dergelijk gesprek deel te nemen als de anderen het
(gemeenschappelijk) BSP-programma op kommunautair gebied
zonder meer onderschrijven ?

WILLY CLAES SPREEKT
ZICHZELF SOMS TEGEN
De socialisten bepalen vrij hun strategie. Is het de h. Claes
echter onbekend dat heel wat politieke waarnemers, en ook
heel wat Vlaamse socialisten, ervan overtuigd zijn dat precies dit strakke unitarisme van de BSP een van de oorzaken
is van haar stagnatie en achteruitgang in Vlaanderen ? De
unitaire partijstruktuur betekende immers — de lange ervaring heeft dat uitgewezen — dat de Vlaamse socialisten zich
steeds weer moesten schikken naar de wensen van hun
Waalse partijgenoten. De solidariteit met hun Vlaamse kameraden heeft de Waalse socialisten echter nimmer belet op
de nationalistische toer te gaan, als dat zo goed voor hen
uitkwam.
Wil ook Willy Claes deze horigheid van de Vlaamse aan de
Waalse socialisten bevestigen ? Hij zou moeten weten dat
de kommunautaire werkelijkheid niet te bezweren is met
struise verklaringen. In het parlement zal het aantal stemmingen van Vlamingen tegen Franstaligen geleidelijk blijven
toenemen, unitaire BSP of niet.
In de voorbije week sprak de h. Claes, op vraag van journalisten, ook een paar keer over de eventuele regeringspartners van de BSP. Hij beklemtoonde dat zijn partij momenteel
niet happig is op regeringsdeelname, en voor de toekomst in
elk geval de PVV-PLP als partner uitsluit. Het gaat immers
niet op, zo zei hij,-water en vuur trachten te verzoenen. Voor
de toekomst achtte hij een overeenkomst met partijen als
de Volksunie en het RW niet uitgesloten (« Konfrontatie »)•
Enkele dagen later luitdde het tegenover « La Libre Belgique » dat hij, voor het ogenblik, niet goed inziet hoe zijn
partij zich zou kunnen verstaan met de PVV-PLP en met de
kommunautaire partijen.
Ondanks de vele verklaringen die hij reeds aflegde lijkt de
nieuwe BSP-medevoorzitter (nog) niet zo heel klaar te zien
in de weg die hij wil volgen.
Paul Martens

HERRIE IN DE
SCHOOLPAKTKOMMISSIE
Namens de VU heeft senator Coppieters donderdag de houding van de
BSP gelaakt, die op de valreep een moeizaam bereikt voor-akkoord overhaalde door het stellen van nieuwe eisen.
De VU wil in de kommissie zo vlug mogelijk een akkoord over de fundamentele definities, opdat de gebouwenfondsen spoedig voor alle
netten in werking zouden treden. Voor landelijke gebieden moeten
extra-zachte schoolbevolkingsnormen worden vastgesteld, terwijl bij
het luik « uitzonderlijke » normen het Vlaams onderwijs te Brussel en
de lagere scholen van de Voerstreek en Komen-Moeskroen dienen gevoegd.

TE SCHAARBEEK MOET
DE REGERING NU INGRIJPEN
Na een nieuwe' scherpe aanval^
van de VU in Kamer en Senaat tegen het FDF-racisme te Schaarbeek en elders ^in de Brusselse
agglomeratie, sprak de Vaste
Kommissie voor taaltoezicht zich
donderdag uit over het Nolse lokettensisteem. < De
Kommissie
(Nederlandstaligen én Franstaligen) acht dit sisteem in strijd
met de wet.
Daarmee is eerste-minister Tindemans zo ongeveer het laatste
vijgenblad kwijt waarachter hij
zijn schamelheid nog kon verbergen. De hele Vlaamse gemeenschap acht Nols een wetsovertreder, de Raad van State en de
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht zijn van hetzelfde oordeel,
evenals de Franstalige verslaggever van de taalwet van 1963
(Saint-Remy). Waarop wacht de
regering dan in 's hemelsnaam
nog om de opstandige FDF-burgemeester Nols bij de kraag te grijpen, vooral nu zijn sisteem navolging dreigt te krijgen in andere FDF-gemeenten ?

nu reeds als biezonder ergerlijk
aan dat zo'n drukte moet worden
gemaakt om een luttel stukje wet
toegepast te krijgen in het provokerende Brussel. De lijdzaamheid
waarmee een Tindemans deze belediging aan de hele Vlaamse natie blijft dulden, en zijn opvallend
gebrek aan moed, zullen hem nog
lai'ig worden aangerekend. Hij
heeft nu alle denkbare argumenten om tegen provokateur Nols
op te treden, zal hij het einde-

lijk doen ? Of moet er eerst bloed
vloeien ?
Op 16 maart zullen Vlamingen ODnieuw te Schaarbeek betogen, ook
zonder toelating. De eerste-minister heeft nog maksimum 8 dagen
de tijd om te Schaarbeek orde op
zaken te zetten en zijn tegenstr:bbelende minister van Binnenlandse Zaken de laan uit te
sturen ! Hij moet een einde maken aan die FDF-judasserij tegen
de Brusselse Vlamingen !

Reeds veel te lang aarzelt en treu.
zelt de regering in deze zaak die
véél gevaarlijker is dan men op
het eerste gezicht zou vermoeden. Vele Vlamingen voelen het

Wer^êoos^cid
VOORAL EEN VLAAMS PROBLEEM
Slechts schoorvoetend geeft premier Tindemans toe dat de zogenaamde gemeenschapsproblemen
niet los te maken zijn van de
sociaal-ekonomische. En hij kan
het nochtans weten.
Heel de centenherrie binnen zijn
regering, heel de betwisting van
bevoegdheden komt uiteindelijk
neer op de vraag welke struktuur men aan België wil geven,
een drieledige of een tweeledige.
Intussen blijft de werkloosheid
één van de zwaarste problemen
waarmee deze regering gekonfronteerd wordt. Laat ons niet
vergeten dat de werkloosheid altijd al een zaak geweest is, die
verschilde naar gelang men zich
in Vlaanderen of Wallonië bevond.
Bij wijze van voorbeeld kijken
wij de evolutie na van de volledige
mannelijke
werkloosheid
van 1947 af.
De eerste periode : van 1947 tot
1959.
In deze periode kende Wallonië
een zeer lage werkloosheid, gaan-

de van 0,5 % tot een piek van
4,5 %.
Brussel ligt er in die periode
lichtjes boven met 2,3 % in 1947,
7,5 % in 1950 en 5,2 % in 1959.
Op dat ogenblik is het probleem
van de werkloosheid duidelijk
het grootst in Vlaanderen.
In 1949 waren er zelfs 14 %
werklozen in Vlaanderen zonder
daarbij de strukturele werkloosheid in te rekenen bij een groot
deel van onze landbouwbevolking en in talrijke streken.
In 1959 was dat nog 9,5 % vergeleken bij de huidige percentage
met 4 % voor de mannen en 9,3%
voor de vrouwen is dit wel bijzonder relevant Deze werkloosheid bleef hoog en de daling van
de tweede helft van de 50er-jaren werd weer gevolgd door een
piek in 1959.
Velen zullen zich nog herinneren
welke akties er toen op touw
werden gezet in Vlaanderen om
werk in eigen streek te bekomen. Ik denk hierbij aan de Stichting Lodewijk De Raet die 25

jaar geleden hiefaan haar eerste
studiebijeenkomst wijdde. Maar
ook aan de Vlaamse Volksbeweging en . aan de op dat ogenblik nog zeer jonge Volksunie.
In de 60er-jaren krijgen wij een
daling van de werkloosheid, zowat in heel het land, duidelijk
het meest spektakulair in Vlaanderen onder invloed van de jonge industrialisering, het minst
duidelijk in Wallonië.
In 1966 daalt de werkloosheid
in Vlaanderen voor het eerst
ander het peil van deze in Wallonië nl. 2,8 %. De tewerkstelling
in Brussel is v^n nu af het
hoogst. Sinds 1973 gaat de werkloosheid overal de hoogte in,
maar het is duidelijk dat Vlaanderen 55 '/o van de gehele stijging voor zijn rekening moet nemen. De werkloosheid stijgt bovendien sneller dan elders en
blijkt de sterkst aktieve bevolking te treffen, nl. de jongeren,
(lees door op biz. 3)
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PARASIETEN.,

Onder de hoofding « de «militie»
van het Taaiai<tiekonnltee » lees
ik in de « Wij » van heden, dat
TAK-voorzitter Piet De Pauv\/ zich
op zijn perskonferentie van vorige woensdag duidehjk zou gedistancieerd hebben van wat hij de
« parasieten » van de TAK-akties
noemt
VMO en Were di.
Nu van twee zaken één : ofwel
heeft uw redakteur zijn wensen
voor werkelijkheid genomen, ofwei hebben de andere aanwezige
joernalisten niet goed toegeiuisterd • nergens elders in de pers
vond ik immers terug, dat Were
dl m afkeurende zin door meester
De Pauw vernoemd werd.
En overigens . als De Pauw
meent dat de Vlaamse betogingen te Schaarbeek een uitsluitende TAK-aangelegenheid zijn,
dat dit dan klaar en duidelijk gezegd worde Maar zal hij in dat
geval ook de VU-parlemetairen,
ook de talrijk opgekomen VUJOleden als •• parasieten » durven
bestempelen ?

deren
te
kwetsen;
alleen
groeien
en wee hem die met
zijn kop tegen een volwassen
boom loopt. Schaarbeek .. hoe
overtuigender dan het best gestoffeerde pleidooi tegen de beschuldiging van neo-fascisme in
de Vlaamse Beweging.
De huidige bloei van onze Vlaamse gewesten is een feit dank zij
de hoofdzakelijk geweldloze houding van ons volk. De troosteloze
aanblik die een door geweld verteerd Ierland biedt zou kunnen
het alternatief genoemd worden.
Hoe zou het voorval van Schaarbeek onze haatgevoelens oproepen, maar in tegendeel ons bewust maken van wat we zijn, dat
we zonder angst, en vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien :
Vlaanderen zal zijn bestemming
bereiken door zijn ontplooiing, en
de bewustwording ervan.
J.V., Bellegem

OOK DE KONING

Nu België, na een anderhalve
eeuw strijd tegen franskiljonisme
en staatsnationalisme, de beide

k u 11 u u r gemeenschappen
wel
moest erkennen, kan een Belgische koning zich niet langer permiteren in Vlaanderen officieel
ook maar één zin in 't Frans uit
te spreken. Vijf jaar geleden deed
hij het wel. Een zin, de laatste,
sprak hij uit in de taal van de
andere kultuurgemeenschap. Om
de laatste der franselaars in 't gevlei te komen ?
Heeft een Belgische koning waar
ook in Wallonië ooit één woord
Nederlands gesproken op een officiële plechtigheid ? Jamais I
Onze lieve Waalse « broeders »
zouden het nooit hebben geduld.
Hun fanatisme was wet. Ook voor
de lakeien van Laken.
In het Jaar IV van de kulturele
autonomie is in Vlaanderen één
Franse zin van een koning officieel ook één zin te veel. De
raadgevers van het staatshoofd
moeten konsekwent de konsekwenties van de weliswaar nog
kaduke kulturele autonomie aanvaarden.
Met de laatsten van de gedenaturaliseerde Vlamingen mag officieel geen rekening meer worden
gehouden. Hun rijl< is uit.
In Vlaanderen Nederlands ! Die
wet geldt in de eerste plaats
voor Zijne Majesteit
A.C., St-Amandsberg

De manifestaties in Schaarbeek
en het Brusselse zijn een zaak
van alle radikaal-Vlaamse organisaties, waarbij liefst zo weinig
mogelijk aan onderlinge touwtrekkerij gedaan wordt.
Vedettenkultus is daarbij dan nog
helemaal uit den boze, en baat
mets of niemand !
R.R., Gent

GETUIGENIS

ik ben geen Volksunist. Toch
vindt ik het mijn plicht hier te
getuigen van de waardering die
een optreden als dat van de
Volksunie-kamerleden
in
het
Schaarbeekse gemeentehuis bij
mij wegdraagt. Dit kan alleen
waardigheid en kracht aan de
naam « Vlaming » toevoegen.
Dergelijke akties werken als een
scherm waarop de daden van de
ander geprojekteerd worden, en
aldus \n scherp kontrast duidelijk afgetekend worden.
Bovendien ontwikkelen ze een
enorme kracht, niet om te vernietigen, maar om te beschermen.
Geweldloosheid is geen synoniem van passiviteit, maar integendeel van de hoogste vorm
van aktiviteit, nl. die van wording.
Vlaming
worden
zoals
een
boom, boom w o r d t ; zonder an-

ZO€KCRC}€S
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
— 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,

WIJ 2

ANTWOORD OP « EEN ANDERE KLOK »
Teoretisch is het beeld dat u schetst (in deze rubriek, ondertekend H.M.V.) aanvaardbaar vooral dan voor de man in wiens
kraam het uitstekend past. Een huisvrouw die zelf de was
doet, naar « koopjes • uitkijkt, goed kookt, er een klein moestuintje op nahoudt, aandacht heeft voor de problemen van
de man en zomeer, hangt totaal van hem af, dus ook van zijn
(evtl.) luimen en grillen waar ze als ondergeschikte machteloos tegenover staat. Dergelijke huisvrouw, schrijft de Engelse filosoof John Stewart Mill in « Over de onderwerping
van de vrouw », zal zelden oprecht tegenover haar man kunnen zijn, want zij zal haar ware gevoelens verbergen m.a.w.
zich opofferen om de vrede in het gezin te bewaren. Hoe
kanoeen huwelijk slagen, vervolgt J. Stewart Mill, met de
eeuwenoude autoritaire rol van de man enerzijds en de ondergeschikte rol van de vrouw anderzijds ?
Pas als man en vrouw als gelijke partners tegenover elkaar
staan en de vrouw in een huwelijkskonflikt niet meer het
onderspit moet delven om den brode, kan men van gelijkwaardige rollen spreken.
Maak u geen illusies, beste H.V.M., vroeg of laat vallen er in
de beste huishoudens de fatale woorden : « Wie brengt er
hier het geld in huis ? » wat een zware klap betekent in het
aangezicht van elke huisvrouw. En waar situeert u de ekonomische afhankelijke vrouw, die door haar man in steek gelaten wordt of aan echtscheiding toe is ? Haar lot is meer dan
beklagenswaardig. Ooit hierover nagedacht of ziet u alleen
maar ideale toestanden in uw omgeving ? Kom nou, u weet
wel beter.
U schrijft eveneens over de belangstelling van de huisvrouw
voor de problemen en zorgen van de man. Zou het niet veel
menselijker zijn dat én man én vrouw samen bekommerd
zijn voor eikaars problemen en welzijn ? Waarom altijd weer
opnieuw datzelfde eenzijdige beeld ? Een zeer egoïstisch
mannelijk beeld trouwens.
Daar waar u schrijft dat automatische wasmachines, vaatwasmachines, de PIL, diepvriesprodukten het innerlijk verval in de hand werken — zijnde produkten van de konsumptiemaatschappij — kunnen wij helemaal niet meer volgen.
Waarom de vrouw niet terug naar de wastobbe zenden met
elk jaar een kind ?
Wij zien niet in waarom de vrouw altijd weer opnieuw In dat
stereotiepe rollenpatroon moet geduwd worden, vooral dan
als zij bekwaamheden heeft die ver boven de vaat en de was
uitstijgen. Is het rechtvaardig dat de maatschappij meet met
twee maten en twee gewichten op basis van het geslacht ?
De man maakt carrière en de vrouw Is gehuwd. Een verstandige vrouw wil zijn wat zijzelf wenst te zijn en niet dat wat
de maatschappij haar opdringt.
U heeft het eveneens glad verkeerd voor daar waar u denkt,
dat een geëmancipeerde vrouw kinderen krijgen als een nadeel aanvoelt. Zij zal wél aan gezinsplanning doen en samen
met de echtgenoot het geschikte tijdstip uitkiezen om een
GEWENST kind te verwekken. Geëmancipeerd zijn, beste
H.V.M, betekent evenmin de man in zijn voetsporen volgen
om dezelfde dwaasheden te begaan en even beklagenswaardig in de tredmolen te lopen. Wij kunnen evengoed SAMEN
streven naar werkgelegenheden met verminderde en/of glijdende werkuren of.werkuren die samenvallen met de schooluren, zodanig dat de man de gelegenheid krijgt om ook de
rol van vader en echtgenoot behoorlijk te spelen. De opvoeding van de kinderen is veel te belangrijk om alleen aan de
vrouw overgelaten te worden, de man hoort er ook bij.
Vergeet niet dat heel deze verderfelijke konsumptiemaatschappij met zijn platvloers materialisme van « mannelijke
makelij » is. Willen wij de mentaliteit veranderen en een betere wereld opbouwen, dan kan dit niet gebeuren met de
vrouw in haar geïsoleerd hoekje. Zij moet kunnen beschikken over gelijkwaardige mogelijkheden ter ontplooiing van
haar volledige persoonlijkheid en inspraak krijgen op alle niveau's. Wanneer gaat de man eindelijk beseffen dat zijn vrijheid onverbreekbaar samenhangt met de vrijheid van de
vrouw. Geen vrije man zonder een vrije vrouw is toch logisch. Of niet soms ?
Sans rancune.
Hilda Uytterhoeven

zoekt passende betrekking in priveebedrijf.
Schrijv. of tel. : sen. W. Jorissen,
Louisastr. 31, Mechelen, tel. 015/
41.35.96.
R 32
27-jarige ingenieur grafische industrie (specialiteit : kwaliteitskontrole) met 5 jaar ervaring, ont.
slagen 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
— Zeer dinamisch kaderlid van
de VU, ervaring in hét bedrijfsleven zoekt betrekking als lid
van het kaderpersoneel in de industriële of kommerciële sektor.
Leeftijd 39 jaar.
— Jonge man, 19 j . , lager middelbaar onderwijs, gedeeltelijk hoger
onderwijs handelsschool en specialisatie in talen en daktylo zoekt
dringend werk als bediende.
— Ervaren akkountant B1, 4-talig,
gespecialiseerd in Engels, belangrijke ervaring, zoekt aangepaste
funktie.
Kontakt opnemen met volksvert.
N Maes, Pr. Jos. Gharlottel. 155
te St-Niklaas, tel. 031/76.49.74.

Jong meisje, diploma van de hogere sekundaire technische school
sierkunst, zoekt passervde betrekking, omgeving Brussel of Leuven. Schrijv. of tel. : mevr. Dewael, Eversestr. 94, 1940 St-Stevens-Woluwe, tel 720.12.46. R 36
Zoek tweedehandse juke-box, in
goede staat. Tel. 02/512:51.60, Elsie De Raedt.
R 38
Zoekt aangepast werk in Limburg,
Brabant, Antwerpen
of
OostVlaanderen, jonge man, 24 jaar,
gegradueerde scheikunde A l , militaire dienst vervuld. Z.w. : volksvert. E. Raskin, Ursulastr. 1 te
Eigenbilzen of prov. raadslid J.
Gabriels, Siemenstr. 28 te Bree.
R 39
Man uit het Antwerpse, 38 jaar,
zoekt een passende betrekking
Hij was voorheen werkzaam in
een bedrijf dat failliet is gegaan.
Hij deed ekonomische studies.
Kontakt nemen met senator Souwens, Eeuwfeestlaan 163, Lier Tel. 031/80.11.52
R 40
Dame van middelbare
leeftijd
zoekt in het Brusselse een be-

trekking als gerante of verkoopster. Ze is volledig tweetalig en
heeft een lange ervaring. Schrijven red. blad of tel. (02)217.97.98
(in de voormdidag).
R41
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WERKLOOSHEID
(vervolg van biz 1)

terwijl Wallonië vooral te kampen
heeft met werkloosheid bij ouderen. In Wallonië hebben vooral
de verouderde
bedrijven
het
moeilijk om hun arbeidsplaatsen
te behouden maar in Vlaanderen
zijn er ook jonge en kleine en
middelgrote ondernemingen die
moeten sluiten, niet ten gevolge
van veroudering maar omdat zij
onvoldoende sterk zijn om de
huidige krisissituatie op te vangen. Het is typisch dat onze provincie Limburg, die de jongste is,
zowel qua bevolking als qua industrialisering de zwaarste klappen krijgt met een volledige
werkloosheid van 5,4% op 15-11975. Zij wordt in Vlaanderen gevolgd door Oost-Vlaanderen met
4,1 %. In Wallonië is Luik de kop-

loper met 7,3 ' / en Henegouwen
met 4,4 '-/(. We leggen er de nadruk op dat in deze gegevens
geen gedeeltelijk werklozen vervat zijn, aangezien sinds de afschaffing van de stempelkontrole
nog geen nieuw systeem werd
ingevoerd om deze te registreren. Het laatste cijfer waarover
wij in dat verband beschikken is
dat van december 1974 waar het
daggemiddelde van het aantal gedeeltelijke werklozen 86.618 eenheden was, wat een vermeerdering betekende van 14.462 in vergelijking met veertien dagen tevoren. Terwijl de volledige werkloosheid
vooral
de
vrouwen
schijnt te treffen, is de gedeeltelijke werkloosheid vooral het lot
van de mannen, zeker in de

bouw, de metaalverwerking, de
textiel en de kleding.
Om de evolutie op de voet te
kunnen volgen beschikken wij
echter met over voldoende gegevens. De veertiendaagse mededeling van het werkloosheidsoverzicht, ter beschikking gesteld
door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, geeft de uitslagen
per gewestelijk bureau. Daarin is
Brussel niet gescheiden van Halle-Vilvoorde, zodat wij geen juiste recente gegevens kennen voor
de totale werkloosheid in Vlaan
deren.
Toch blijkt het dringend noodzakelijk dat het tewerkstellingsbeleid aangepast wordt al naargelang de situatie. De tewerkstelling in Brussel verloopt anders
dan de tewerkstelling in VlaamsBrabant.
Daarom dringen wij erop aan dat
deze gegevens niet langer worden vermengd. De « regionalisering •> a la Califice mag niet
doorgaan !
NELLY MAES
volksvertegenwoordiger

staking in het onderwijs

MINISTER DECROO
LIJKT WEL EEN WINDHAAN
Op 5 december 1973 werd met de
vorige regering een akkoord gesloten om reeds lang aanslepende administratiekwalen voor goed
uit de wereld te helpen. Het betrof voornamelijk de stipte en
korrekte betaling van wedden en
toelagen.
De huidige regering erkende deze
overeenkomst.
Edoch, de regering voert de overeengekomen punten niet of op
een tergend trage manier uit !
Het blijft b.v. klachten regenen
over kinderbijslagen, rust- en
overlevingspensioenen. .
De tijdelijke leerkrachten van het
' Rijk werden niet betaald tussen
november 74 en 21 februari 75
Van de mobiliteitstoelage (levensduurtetoeslag), die vóór 15 januari moest uitbetaald zijn, was er
nog geen spoor I
Wel zijn de komputers reeds geprogrammeerd om iedere stakende leerkracht 1/30e van zijn wedde af te trekken.
Dat kunnen ze !

100 F PER MAAND
Zoals andere sektoren van de
Overheidsdiensten en de verschillende takken van de privé-sektor,
heeft ook de onderwijssektor een
eisenprogramma opgesteld, dat
door de verantwoordelijke organisaties werd goedgekeurd.
Na veel tegenspartelen en vluchtmaneuvers, stelde de regering
tenslotte 200 miljoen ter beschikking. Dit komt neer op 100 fr
per maand per werknemer.
Wat denken de werknemers van
de andere sektoren over zulk
voorstel ?

DAT DEED
DE DEUR DICHT !
Van drie punten ontweken de regeringsonderhandelaars
hardnekkig de behandeling :
1" bezoldiging van het overwerk,
gepresteerd buiten de normale
openingsuren
van
de
lagere
school ;
2" aanpassing weddeschaal kleuteronderwijzeressen ;
3" aanpassing weddeschaal studiemeesters-opvoeders
Op 13 februari deelde de regering
rfiee :
•. '
•Qver -punt 1 -heelt dfe fegering
beslist. Er kan alleen nog onderhandeld worden over' de uitvoering?
Verder weigert de regering de
wedden van
kleuteronderwijzeressen en studiemeesters-opvoeders te herzien.
De afgevaardigden van het onderwijs waren met verstomming geslagen. Ze spanden zich nog terdege in om versoepeling van het
ultimatum te bekomen. Tevergeefs. De sfeer verbeterde er
niet op door sommige uitlatingeü
van "minister Decroo, die soms
regelrecht indruisten tegen hetgeen zijn afgevaardigden aan de
onderhandelingstafel hadden gezegd.

KNIEVAL ?
Had men misschien verwacht dat
de onderhandelaars van de leerkrachten op hun knieën naar de
ministers zouden gekropen zijn,
om te vragen of er alstublieft nog
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Het •• Taalaktiekomitee » (TAK) verzoekt ons het volgende mee te delen .
1.
Op zondag 16 maart 1975 gaat de geplande betoging te Schaarbeek
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 uren :
Oostende ; Mc Leodplein, 8 u. 30, J. De Busschere .Zwaluwenstr 35
(70.61.16).
Brugge : Station, 9 u.. Jan Bart Van In, Prediktierenrei 23 (33.75.94).
Roeseiare : Station, 8 u. 45, G. Verraest, Ommegangstr. 4.
Kortrijk : Station, 9 u. 45, Herman Roeland, Kloosterstr. 60, Marke (056/
22 07.73)
Gent : St-Pietersstation, 9 u. 45, P. De Pauw, De Pintel. 311 (21.32.06).
Aalst : Station, 10 u. 45, A. Colen, Bauwensplein 7 (70.01.41) en Rudy
De Grom, Broekstr. 49, Welle.
St-Niklaas : Markt, 9 u 30, G. Pauwels, Sportstr. 11, Waasmunster
(052/47 84.16).
Hasselt : vertrek Maasmechelen, Markt, 8 u. ; halte te Hoeselt, café
ABC, 8 u 30 ; Hasselt, Kol. Dusartplein, 9 u. ; E. Rubens, Korenstr. 4,
Bilzen (011/41.10.02).
Antwerpen : Steen, 9u .30 ; Berchem kerk, 9 u. 45 ; Mortsel, Oud Gemeentehuis, 10 u. ; Kontichkerk,10 u. 15 ; Erik en Greet Bogaerts,
Mechelsestwg 202, Kontich (57.46 93) ; Joris Van Dessel, Zandvekenvelden 15, Nijlen (81.85.91).
Oudenaarde : Markt, 9 u. , A Den Haerynok, Arend de Keyserestr. 4
(055/31 23 12) ; A De Borre, Guliieminl. 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 niet
. in te gaan op provokaties.
2.

Op woensdag 12 maart 1975 organiseert TAK een Scholieren- en Stuover dit of dat punt zou « mo
dentenbetoging te Gent. Verzamelen aan het Veerleplein (Gravensteen)
gen » onderhandeld worden ?
om 15 uur. Het TAK roept alle Gentse scholieren en studenten op, om
De overtuiging groeit, dat de he
massaal te betogen tegen burgemeester Nols en minister Michel, die
ren Decroo en Humblet de slag
de Vlamingen te Schaarbeek als tweederangsburgers in een getto van
kracht van de personeelsorgani
apartheid drijven.
_
saties aan het aftasten zijn.
Foto : Studio DANN
De excellenties koesteren name
lijk « grote plannen » inzake ra
tionalisatie en hervormingen a
lerhande, dia^onvermijdelijk personeelsproblemen zullen oproepen. Echte inspraak van de « lastige » organisaties willen zi
daarom zoveel mogelijk in de
kiem smoren.
De leerkrachten
staakten^jn}pt,^^t
voor hun plezier. - , - ^ ^ , t^)tó»ff«*'
Ze weten dat deze aktie dóór \\Ei ' *
grote.-ptibjiek op -gemengde- cjevoeletvs wordt onthaald (om '
zacht uit te drukken).
In de huidige situatie restte
geen andere keus.

BELEID OF PUBLICITEIT
Bij gebrek aan een ernstig beleid zoekt de heer Decroo het in
de publiciteit.
De man verklaarde dan ook over
zichzelf eer? windhaan te zijn
De onderwijsmensen laten echter niet begaan.
Ministers komen en gaan met de
regelmaat van getijden.
Zij echter blijven achteraf met de
overhaaste en ondoordachte hervormingen zitten. De school is te
belangrijk, om ze aan de grillen
en grollen van publiciteitsagenten over te leveren.
In vele scholen stelt men de
vraag : hoelang zal een windhaan
nog koning blijven kraaien ?
Fons Van Holderbeke

BUITENUNDS KOMMENTAAR
Bij de verkiezingen van het Westberlijns parlement verloren de sociaaldemokraten zondag j l . de absolute
meerderheid en vielen van 73 op 61
zetels terug. Voor de eerste keer in
de geschiedenis van West-Berlijn is
de kristen-demokratische CDU met 62
zetels (voorheen 54) de grootste partij. Het staat evenwel vast dat de
SPD met burgemeester Schütz aan
het roer blijft en met de liberalen die
tien zetels (voorheen 11) veroverden
de koalitie zullen voortzetten die op
nationaal vlak bestaat. Dat de CDU
niet als absoluut overwinnaar uit 'Öe
bus is gekomen, is toe te schrijven
aan de nieuwe konservatieve Bund
Frêles Deutschland, die met haar 3,4

OP 16 MAART
BETOGING TE SCHAARBEEK

t.h. de kiesdrempel van 5 t.h. weliswaar niet bereikte, maar toch stemmen genoeg van de kristen-demokraten wist af te snoepen om die partij
van de totale overwinning af te houden.
Toch is duidelijk gebleken dat de CDU
in de toekomst geen duurzaam heil
kan verwachten van een « vierde partij ». Voor de CDU hebben de kaarten
immers nooit zo gunstig gelegen. Bij
de jongste konfrontatie kon de partij
immers rekenen op de emotionele verbondenheid van de bevolking (ook van
socialisten !) met het lot van de ontvoerde topkandidaat van de CDU.
Men kan dus hooguit veronderstellen
dat het socialistisch stemmenverlies

TAK leverde vorige week vrijdag te Brussel zelf het bew/fjs dat vreedzaam betogen zelfs nu nog kan, als de burgemeesters de grondwet
ernstig nemen Geweld wordt opgeroepen wanneer het Vlaamse betogingsrecht met de voeten wordt getreden, en wanneer een incivieke
burgemeester als Nols zijn politie als honden loslaat op de betogers.

zonder de uitvoering van Peter Lorenz
niet zo afgetekend zou geweest zijn.
Burgemeester Schütz is inderdaad een
populair politikus en zijn administratieve kompetentie werd al vroeger
door vriend en tegenstander erkend.
Anderzijds kan men dan weer niet
ontkennen dat de teruggang van de
SPD die vorig jaar te Hamburg al overtuigend naar voren kwam, zondag j l . in
West-Berlijn bevestigd werd
Als het waar is dat de teruggang van
de SPD vooral in arbeiderswoonwijken
markant is, dan wordt het nog moeilijker om de socialistische nederlaag
te motiveren. Als men hieraan toevoegt dat de SPD haar kampagne vooral op de interne samenhang van de
partij had gekoncentreerd is het raadsel nog meer onrustwekkend. Sinds
zondag j l . zijn de tegenstellingen in
de SPD nl. nog groter geworden, want
naar verluidt is de afvaardiging van

haar linkervleugel met vier eenheden
(van 15 tot 19) gestegen. En met die
radikalen moeten de socialisten nu
de koairtietoer met de liberalen op I
Die koalitie zal wel niet zo gemakkelijk tot stand komen. De SPD is gewoon alleen te regeren en zal moeilijk wennen aan een politiek gedrag
dat vooreerst op zakelijke kompromissen berekend is. Het zal een marriage de raison worden, gekoppeld
dan nog aan het ietwat ontmoedigend
vooruitzicht dat de CDU nu ook de
nieuwe voorzitter van het parlement
moet leveren en ook in het Bondsparlement de sterkste Berlijnse fraktie
zal worden. Om nog te zwijgen van
het psichologisch effekt van de Westberlijnse konfrontatie op de toekomstige landdagverkiezingen in een door
anarchisten van diverse pluimage verontruste Bondsrepubliek.
A. Van Duyn

WIJ 1

KÓMM^MW/^R
Als de moeder elke dag
het huls verlaat om uit
werken te gaan, dan is
dat nefast voor het kind.
Zo' hoor je dikwijls de
werkende moeder veroordelen.
En heel wat uithuizige
Eva's aan 't werk lopen
met
schuldkompleksen
rond.
We veronderstellen dat
de
driehoeksverhouding
moeder-kind-werk dit jaar heel wat inkt zal doen vloeien en
heel wat psychologen, pedagogen, artsen, studenten en sociologen diep zal doen nadenken.
Zielskundigen, kinderverzorgsters en wie zich ook nader met
kinderen inlaat, zijn het over één iets roerend ééns : baby
moet je <• knuffelen », heeft een vaste opvoeder nodig, een
konstant, vertrouwd gezicht. Het huidige kinderkribbensisteem zondigt al te vaak tegen bovenstaande principes.
Het kind begint de uithuizigheid van moeder pas te begrijpen
als het wat ouder is, en op vijf-zesjarige leeftijd vraagt het
zich af waarom moeder weer weg is.
Maar de tiener is dikwijls trots op een zelfbewuste vrouw
in huis, die gemakkelijk over de maatschappijproblemen kan
meepraten, en dat is dan de gunstige zijde van het buitenshuis-werk : er bestaat een groter geestelijk kontakt met opgroeiende kinderen en ze brengen meer respekt voor de
moeder als individuele persoonlijkheid op.
Problemen in de verhouding van de buitenshuiswerkende
moeder en haar kind of kinderen, vinden we in het zoeken
naar een geschikt tweede opvoedingsmilieu en het opvangen
van zieke youngsters tijdens de schooltijd (hèt akute vraagstuk).

DRIEH0EKSVERH0UDIH6
Het tweede opvoedingsmilieu is meestal de grootmoederlijke thuis, met alle goede en minder-gunstige gevolgen van
dien. (Sommigen beweren dat op het platteland 85 % van
alle uithuizige kinderen onder grootmoeders vleugels de dag
doorbrengen en in de stad is dat 60 % ! ] .
Vele ouders plaatsen hun kinderen bij buren, dp minste
afstand en de geringe kosten bepalen dan de keuze. De
meeste vaders en moeders bekommeren zich niet om de
opvoeding als dusdanig, zijn tevreden als de lichamelijke
verzorging voldoet.
Idealere kinderopvang dan de eigen gezinskring bestaat wel
niet, maar het is wel nodig dat de maatschappij wat doet
aan 'het tweede kinderverblijf : in Duitsland ontstonden spontaan wijkkomitees, waar vrouwen om beurt eikaars kinderen
onder de hoede namen, en zo moeders met onbezorgd hart
uit werken konden, het zieke kind oppas genoot, en een
avondje-uit geen onoverkomelijk probleem meer vormde.
Ook het Brugse sisteem, dat vrouwen, die kinderen van
anderen willen opnempn, onder stedelijke kontrole plaatst,
is een schoolvoorbeeld van een mooie oplossing voor een
moeilijk probleem.
Glijdende arbeidsuren, part-time werk voor vrouw èn man,
kunnen natuurlijk In de toekomst het probleem van de kinderen thuis voor een deel oplossen en de ouders de kans
gunnen meer tijd voor hun kinderen te vinden.
Niet alleen de arbeidsregeling als dusdanig zien we grondig
veranderen, ook de mentaliteit van onze Vlaamse pa's moet
evolueren. « Hij » moet het niet als vernederend ervaren
alleen met de kinderwagen door de straat te kuieren... Maar
alle gekheid op een stokje ; vader zal zich meer met de
opvoeding van de kinderen inlaten.
Onze Vlaamse maatschappij van morgen heeft plaats voor
kinderen, zorgt dat mannen en vrouwen in eigen of buitenkring zich zelf in opbouwend werk kunnen ontwikkelen. Het
rollenpatroon — die verzuiling in het menselijk gedrag —
is dan eindelijk verbroken.
Huguette De Bleecker

NIEUWE BROSJURES !
We kunnen onze dokumentatiemap aandikken met :
• de gebundelde uitgetikte interpellatie van Nelly Maes
gericht tot de ministers van Nationale Opvoeding, Arbeid en
Tewerkstelling, Justitie, betreffende de eisen op de 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.

PATRONAGE EN NAKEIARII
IN HET RELGISCHE RENOENINGSRELEIO
In het Nederlandse tijdschrift
« Civis Mundi » van dr. S.W. Couwenberg nam de Leuvense hoogleraar Luc Huyse einde 1974 het
Belgische benoemingsbeleid terdege onder de loep met een
scherp ontleedmes tussen zijn
tanden.

Je merkt het al van bij de aanvang — ook de keuze van termen als « patronage » en « makelarij » zeggen iets — dat
Huyse er eens flink het mes in
gaat zetten. « De mensen van de
politieke
wetenschap in Nederland drukken zich biezonder voorzichtig uit als ze het willen hebben over partijpolitieke
maneuvers bij het toewijzen van jobs
in overheidsdiensten...
In België
ligt dat anders ». En hij citeert
de Nederlandse historikus van de
Vlaamse Beweging, A. W. Willemsen, die <• zegt dat politieke
benoemingen bijna zo oud zijn als
de Belgische staat zelf ».
In de tweede helft van de 19e
eeuw blijkt « dat de toewijzing
van
overheidsbetrekkingen
nu
beïnvloed wordt door parlementsleden,
kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders en figuren uit de
vrijmetselarij
». Huyse noemt dat
nog «de geïndividualiseerde
vorm
van politieke patronage», die dominant zal blijven tot 1939. Na
1945 wordt de patronage «op een
kollektieve basis georganiseerd».
Het wordt nu een zaak van de
partijen (uiteraard de regeringspartijen) en ook van de vakbonden. En de auteur overloopt één
voor één de aktieterreinen, vanaf de lokale administratie tot aan
de parastatalen ofte « politieke
stortplaatsen ».
Voor de lokale grijpt hij naar een
Antwerps voorbeeld dat het citeren waard is.
« In grote gemeenten beschikken
de lokale partijen soms over een
« ad hoc kommissie » die zich
bezig houdt met de politieke preselektie van kandidaat-ambtenaar.
In Antwerpen heet deze kommissie van de Christelijke
Volkspartij in de volksmond « de bank ».
Wie via de CVP in aanmerking
wil komen voor een job in de
gemeentelijke administratie, zal
zich meestal verplicht zien zijn
« geloofsbrieven » aan een lid
van deze « bank » te presenteren.
Naast de administratie is er natuurlijk ook de rechterlijke orde
waar blijkbaar zeer getrouw de
verdelingsformule
(CVP, BSP,
PVV) geëerbiedigd wordt.
Eerste konklusie van Luc Huyse :
« In België schijnt partijdigheid in
het benoemingsbeleid
te zijn :
het niet respekteren van verdelingsformules ; onpartijdigheid is
dan het doen van politieke benoemingen op basis van een of andere evenredigheidsregel
».

TIENDUIZENDEN
BENOEMINGEN
Hoe kan het dan allemaal in
's hemelsnaam ?
Bestaan er dan geen wettelijke
beschikkingen ?
Jawel, o.m. een statuut Camu.
Maar... « Er ontstond een parallele aanwerving ; eerst als spontane korrektie op fouten in het
statuut Camu, later ook als gekultiveerde vorm van
partijpolitieke
beïnvloeding
van de benoemingen. De parallele
aanwerving
loopt via het maneuvreren met
drie hefbomen : een paar uitzonderingsmaatregelen
(twee koekoekseieren in het nest van de
administratieve
hervorming),
de
rekrutering van « tijd elijken » en/
of « kontraktuelen », de regularisatiewetgevingen ».
Huyse illustreert deze 3e hefboom met te verwijzen naar tussenkomsten van VU-senator Vandezande die o.m. aan het licht
bracht dat na de regularisatiewet
van 1965 opnieuw 25.000 ambtenaren buiten het statuut om werden aangeworven. En nog in de
weken die de regularisatiewet
van 25 juli 1972 voorafgingen
werden 5.000 benoemingen gedaan.
Vooraleer op zoek te gaan naar
verklaringen geeft Huyse nog enkele tipische voorbeelden. (Elk
VU-militant weet natuurlijk dat
hij er geregeld op botst, op zo'n
gevallen). « Een pas afgestudeerde kleuterleidster
dient haar kandidatuur in voor een benoeming
in het rijksonderwijs.
Zij krijgt
bezoek van militanten van de socialistische
partij van haar gemeente die meedelen dat heel
het gezin, ook ouders en inwonende kinderen, moet overgaan
van de kristelijke naar de socialistische vakbond en ziekenfonds
en dat de kandidate zelf een partijlidkaart moet nemen. Dat het
bij politieke benoemingen om een
relatie van een meerdere tegenover-een mindere gaat, vergt eigenlijk weinig illustratie.
Soms
echter gaan politici erg ver in
de partijpolitieke
ontginning van
hun meerderheidspositie.
Zo was
er tot voor kort bij het ministerie
van Ekonomische Zaken een inlichtingenformulier
(met het officieel briefhoofd van de minister) in voege waarop kandidaatambtenaren dienden in te vullen
of zij en hun familieleden lid zijn
van de socialistische partij, vakbond en ziekenfonds en of zij
een socialistische krant lezen ».
Wat is het onderscheid tussen
patronage en makelarij ?
« Konkreet : als een minister uit
Gent partijgenoten
uit zijn kiesarrondissement
door een rechtstreekse interventie
in de aanwerving,
een
staatsbetrekking
bezorgt, kan men spreken van patronage
,• een
parlementslid
treedt op als makelaar als hij een
kiezer na tussenkomst van een
bevriende minister als tijdelijk of

kontraktuele ambtenaar kan laten
aanwerven. De recentste
ontwikkeling is die van » de praktijk
van de geheime protokollen inzake aanwervingen en bevorderingen die bij het ontstaan van
een koalitieregering
bij het regeerakkoord
worden
gevoegd.
Deze afspraken bevatten preciese
aanduidingen qua lokalisatie en
aantal over de politieke benoemingen die de ministers van elke
koalitiepartij zullen mogen doen*.

EEN JOB IS EEN STEM
Zo is het dus te verklaren hoe de
traditionele partijen in al hun bekakte ijver nog altijd verkiezingspropagandisten vinden : « een
staatsbetrekking
wordt
uitgewisseld tegen steun bij verkiezingen ». Om de funkties van het
sisteem weer te geven citeert
onze auteur Ellemers : doel is
« de partij te organiseren, de
kohesie, participatie
en discipline te bevorderen en de partij van
financiën te voorzien ».
De Belgische situatie vergelijkt
Huyse met die in de Ierse Republiek en... in Zuid-ltalië : « Kijkend naar wat Graziano voor
Zuid-ltalië beschreef, namelijk het
bestaan van hele netwerken (van
onderling
verbonden
patroons,
makelaars en kiezers) waarin het
persoonlijke
element een dominante blijft, vermoedt men dat
ook in België zo'n strukturele integratie werkzaam is ».
De ijver van CVP, BSP en PVV is
nog toegenomen sedert 1958, namelijk sedert het dalen van hun
stemmenpercentage.
« Er is een andere, aanvullende
hipotese... leder misbruik
(door
een van de koalitiepartners)
leidt
bij de andere partijen tot tegenmaatregelen. Zo ontstaat een kettingreaktie
waarvan
men niet
goed weet hoe ze kan stopgezet
worden ».

HET BLIJFT DUREN
Zou de aktie van PI. De Paepe,
staatssekretaris voor het openbaar ambt in de vorige regering,
iets uitgericht hebben ? « De (...)
editorialist
van « Het Volk »
schreef dat sommige
ministers
verrast opkeken toen de heer De
Paepe in de kabinetsraad met
zijn voorstel voor de dag kwam ;
hij vraagt zich ook 'af of sommigen niet reeds op zoek zijn naar
middelen om aan de nieuwe reglementering te ontsnappen •.
En Luc Huyse besluit zijn artikel
met het vermoeden dat onze bewindslieden het bij dit Engels
citaat houden dat ik hier vertaal :
Het is net als klimop in een
boom ; het groeit mee als een
parasiet ; je kan het niet wegsnijden of je verwondt meteen de
stam van de boom tot in het
merg.
(Adres « Civis Mundi ' : Van
Stolkweg
10, 's Gravenhage ;
abonnementsprijs
: 25 gulden ;
postgironummer
60.37.92).
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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.

VROUWENWERKGROEP
VROUWEN IN DE VOLKSUNIE
Onze rangen dikken aan : wil je inlichtingen, wil je meedoen
met de aktiviteiten van onze groep, neem kontakt op met H.
De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, 25.64.87.
Doe zoals de vrouwen in leper, die uit Limburg en Schaarbeek (Jawel !] : sluit aan !
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# Bij de bespreking van de 'begroting
van Ekonomische Zaken 1975 kwamen
verscheidene VU-sprekers op de tribune.
Kamerlid De Beul maakt zich tot tolk
van de talrijken, die ongerust zijn over
het toenemend gebruik van de kernenergie, waarover trouwens de meest
tegenstrijdige
berichten de
ronde
doen. Spreker vroeg zloh af, of men
er wel goed heeft aan gedaan, voor
de inschakeling van kerncentrales te
kiezen, die bovendien zo duur zijn
dat ze onrendabel dreigen te zijn. Tot
slot voeg hij zich af, of men niet beter
zou kiezen voor de vergassmg van onze zeer grote kolenreserves

^Kamerlid De Beul

VU-kamerlid Paul Peeters zag geen grote wijzigingen al heeft hij vastgesteld,
dat de lopende en de kapitaalsuitgaven voor het staatssekretariaat voor
Streekekonomie het laagst zijn. Hij
pleitte vooral voor een grondige hervorming van de prijzenkommissie en
van het indekscijfer. Sprekend over de
oliekrisis noemde kamerlid Peeters deze krisis vooral een gevolg van de
machtstrijd tussen de grote oliereuzen
Hij vroeg invoering van een stelsel,
waardoor de bevoorrading van de kleine verdelers zou verzekerd zijn. Tot
slot pleitte hij voor steun aan de
KMO's, elementen van stabiliteit In
deze inflatietijd.
# Bij het debat over de begroting
Ekonomische Zaken waren twee interpellaties gevoegd, nl. door VU-kamerleden Luk Vansteenkiste (zie elders op
deze biz.) en Schlltz.
De voorzitter van het VU-partijbestuur
schetste de wijzigingen na de oliekrisis
in de oiieverdeiing : voor de krIsIs
enkele grote en een paar kleine olieinvoerders, ca 3.000 kleine en middelgrote verdelers, met 15.000 a 20.000
man personeel. Hs, de krisis wierpen
de grote invoerders zich op de distributie. Om deze sektor in handen te
krijgen schrikken de groten voor dumpingpraktijken niet terug. Slagen ze in
dit opzet dan zal de regering in geval
van nieuwe krisis nog machtelozer
staan dan voorheen. Een dergelijke
evolutie is een zware slag voor de demdkratie. Men is bezig de kleine onderneming te wurgen door het opleggen van te zware lasten. De uitschakeling van de konkurrentie is dodelijk
voor de vrije marktekonomie. Minister
Oleffe heeft dit gevaar zelf reeds aangeklaagd doch laat begaan De h.
Schiltz vroeg zich daarbij af, of ook de
vakbonden aan deze praktijken moeten
meewerken. Het is onverantwoord dat
de vakbonden onder één hoedje met
de grote bedrijven meespelen. De verbruiker is uiteindelijk het kind van de
rekening. In zijn antwoord was minister Oleffe het met de h. Sohiltz eens,
dat het behoud van de zelfstandige ondernemingen moet worden gewaarborgd.
# Een wetsvoorstel van mevrouw Nelly Maes (oprichting van drie federaties
van gemeenten in het Waasland) werd
in overweging genomen, evenals twee
wetsvoorstellen van de h. Baert reap.

« MAART 1975

Wijziging van de wet inzake beslag en
afstand van het loon en betreffende
het rust. en overlevingspensioen van
de loontrekkende.
# Van zijn onthouding bij een van de
stemmingen maakte VU-kamerlid Mik
Babyion gebruik om in een verklaring
zijn verbazing uit te drukken over de
houding van premier Tindemans en
minister Michel in de zaak Nols. Regering noch meerderheid reageerde
• Het donderdags vragenuurtje werd
voor de VU-kamerfraktie ingeluid met
de vraag van dr Valkeniers tot minister
De Paepe (Sociale Voorzorg) over de
representativiteit van geneeskundige
verenigingen, vooral na de spanning
tussen de groep Wynen en het Algemeen Syndikaat.
VU-kamerlid Kuijpers vroeg nadere inlichtingen over de toestand van de in
moeilijkheden verkerende Elnor-fabrieken te Tildonk
Staatssekretaris D'Hoore beantwoordde
vragen van VU-kamerlid Van Grembergen over polluerende bedrijven Uit dit
antwoord blijkt dat er opnieuw een
provinciale kommissie (Oost-Vlaanderen) ter zake aan het werk is, nadat de
vorige was ontbonden.
VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste stelde de dwaze maatregel van de Brusselse burgemeesters
(betogingsverbod
voor de Vlamingen) aan de kaak en
vroeg de eerste minister, of hij maatregelen zou treffen om het grondwettelijk betogingsrecht in het Brusselse
te waarborgen. Namens Tindemans
antwoordde minister Michel (Binnenlandse Zaken) naast de kwestie, o m.
met het foefje van de privé-milities

LUK HAMERT VOORT OP
KOMPUTERSCHANDE
VAN VADERTJE STAAT
Hoeveel vragen VU-kamerlid Luk Vansteenkiste reeds heeft gesteld en hoe
vaak hij al geïnterpelleerd heeft over
het Belgiscfi komputerschandaal, dat
weten we niet. Wel stellen we vast
dat hij andermaal dit onderwerp heeft
aangesneden, met kemnis van zaken en
met de stukken bij de hand, hoe moeilijk het ook is — zelfs als kamerlid —
de hand te leggen op deze quasi als
top secret bewaarde en afgegrendelde
dokumenten.
In deze jongste interpellatie werd deze
keer de klemtoon gelegd op het naleven van de kontrakten tussen de staat
en de firma's Siemens, Philips, MBLE
en Bell, waar in vorige interpellaties
meer gehandeld werd over de gevolgen van een onlogische aanpak bij de
bestellingen.
De diepere oorzaak van deze nefaste
politiek ligt volgens de interpellant in
het feit, dat de meestal langlopende
kontrakten voor een groot gedeelte
zonder voorafgaande studie werden
afgesloten Hij geeft dan een overzicht van de evolutie van 1970 af, jaar
waarin van een bescheiden technische
uitrusting werd overgescnakeld naar
een totale en zeer omvangrijke vernieuwing. Daarbij verbond het Rijk
zich op lange termijn (bvb voor vijf
jaar bij Siemens en Philips) voor een
bedrag dat uiteindelijk de drie miljard overgohrijdt Van hun 4<ant moes^

ten de betrokken firma's zich ertoe
verbinden, het aantal tewerkgestelden
in hun respektievelijke ondernemingen geleidelijk op te voeren (zo bvb
moest Siemens te Langklaar een fabriek oprichten voor de vervaardiging
van telegrafische uitrusting en toestellen, in vier fazen, met een investering
van 1,083 miljard, op een oppervlakte
van 75 000 vierkante meter en een
eindpersoneels-bezetting tegen oktober
1975 van 3 600 personen).
De ondertekenaars namens de staat
voor de vooruitgangskontrakten waarover het in de interpellatie ging, afgesloten met Siemens (8 okt. 70) en
Philips-MBLE (14 dec 70) waren Leburton, Ekon. Zaken, Petre, Openbaar
Ambt, Vlerick en Delmotte (resp
staatsekretaris Vlaamse en Waalse
Streekekonomie).
Tot verbazing van de interpellant werden volgende elementaire vereisten
nooit in acht genomen geen vaststelling van het totaal der investeringen,
geen bedrag der minima iz huurgelden,
geen onderzoek van de technische kapaciteit Op Ekonomische Zaken deelde men de h. Vansteenkiste zelfs mede, « dat de minister niet eens over
de nodige middelen beschikt om te
kontroleren of de aangegane verbintenissen wel worden nageleefd i »
Daardoor is het dan ook verklaarbaar,
dat deze verbintenissen niet of onvoldoende of te laat worden nageleefd.
Ook deze interpellatie toonde aan dat
de aankooppolitiek en de modernisering van de technologische en technische apparatuur door de staat in een
sfeer van ondoorgrondelijkheid en zowel in de aanschaf als in de gevolgen
(zowel van staatswege als van partikuliere zijde) gebeuren en op een ongelooflijke warboel en een schandalige geldverspilling neerkomen
En hoewel deze schandalen met de regelmaat van een uurwerk aan het licht
komen — vooral sinds de regering Tindemans komen schandalen onder de
vorige regeringen aan het licht — doet
niemand er iets aan, ook de huidige
regering met Waardoor ze zich meteen
medeplichtig maakt.

IN tX. SENAAT
# Oe Senaat besprak o.m. vorige week
de begroting 1975 Openbare Werken.
VU-senator Bob Maes maakte van de
gelegenheid gebruik om de beruchte
PDF-gangmaker Van Ryn op zijn nummer te zetten. Als Brusselaar Is de h.
Maes inderdaad goed geplaatst om
een zeker parallelisme te zien tussen
Brusselse en Vlaamse belangen. « Wij
zijn voorstanders van stadskernhernieuwing, groen, sociale woningbouw,
verwijdering van zoveel mogelijk verkeersdrukte uit de binnenstad, enz. »
Vooraf had spreker de (Waalse) onzin
van de kompensatiekredieten aan de
kaak gesteld (voor 1975 schijnt niets
te zijn voorzien, daar de werken te
Zeebrugge stilliggen en daar men in
Wallonië geen blijf weet met de kompensatie).
# VU-senator Van Ooteghem sloot
zich aan bij het protest van de senaatsvoorzitter tegen de afwezigheid
van de regering en stelde dan ter zake
vast, dat er in ons land qua wegenbeleid een duidelijk gebrek aan planning
is. Ook betwijfelde hij of ons land wel
een zeehavenbeleid heeft, en inzake
stuwdammen en drirfkwatervoorziening
is het gebrek aan wetenschappelijke
ernst werkelijk opvallend. Tot slot verzette hij zich scherp tegen 50-50-verdeling bij de regionalisering van de begroting. « Nochtans, aldus spreker, is
een eerlijke regionalisering het beste
middel om kommunautaire spanningen
weg te nemen en tevens is het een
zeer goed anti-inflatoir middel, want
elke gemeenschap zal zuinig omspringen met haar eigen geld » Minister Oefraigne antwoordde uitgebreid
op de vragen van senator Van Ooteghem, die in een korte repliek, de opmerking maakte, dat de minister uit-

voerig op niet-gestelde vragen had geantwoord en een aantal wel gestelde
vragen niet beantwoordde
# Ook aan de debatten over de begroting van Tewerkstelling en Arbeid
1975 namen verscheidene VU-senatoreri aktief deel Senator Van In vroeg
o.a. meer aandacht voor vrij overleg
voor de werknemers, de strijd tegen
de milieuhinder, voor een betere beroepsopleiding (er heerst een te groot

officieel optimisme), voor de geschoolde werkkrachten, enz.
VU-senatoren Vandezande, De Facq en
Van Ooteghem namen eveneens de
begroting van Tewerkstelling onder de
loupe Senator Vandezande drong aan
op een adekwate regeling van de toestand van tewerkgestelde werklozen
in overheidsdienst Senator De Facq
handelde over de sociale problematiek
van de buitenlandse gastarbeiders en
bepleitte hierbij vooral menswaardiger
logies en het opheffen van diskriminaties Het tweede luik van zijn betoog
was gewijd aan de ondernemingsraden • men staat voor de keus tussen
blijvend adviesorgaan of overgang naar
beslissingsorgaan Senator Van Ooteghem sprak over sommige misbruiken
bij de uitkering van werkloosheidsvergoeding en waarschuwde voor het misbruik van sindikale verkiezingen door
bepaalde destruktieve elementen. '

# VU-senator Van in hield nog een
interpellatie over Zeebrugge waarvan
hij de lamentabele gang van zaken bij
de bouw van een nieuwe zeesluis
schetste en tot besluit de oprichting
van een parlementaire onderzoekskommissie voorstelde, wat hem door de
meerderheid vlakaf werd geweigerd.
Hij stelde ook een aantal vragen o.a.
over de moeilijkheden in het Brugse
met Bayer-Rickmann en Bus and Car,
en over de onwettige vestiging van
Distrigaz te Zeebrugge. Staatssekretaris D'Hoore verschafte nadere uitleg.

Senator Van In

# Vragen werden nog gesteld door
VU-senatoren Vandekerckhove (diskriminatie van Ford^Genk bij de bestelling van legervrachtauto's), en Bouwens (de staking van de leerkrachten).
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DOODSKLOK IN KAMBODJA

(jeeveedee) Met wat weggedrukte moedeloosheid in zijn
stem heeft de Nederlandse sociaal-demokratische ministerpresident Joop den Uyl de afgelopen week gezegd dat nu
alle middelen om de werkloosheid te bestrijden, uitgeput
zijn. Hij verklaarde dit bij de bekendmaking van de Nota
Werkgelegenheid, een met veel spanning tegemoet gezien
rapport van de regering waarin de maatregelen bekend werJen gemaakt tegen een plaag waaronder nu al meer dan 200
duizend van zijn landgenoten gebukt gaan, een aantal dat
blijkens de berichten in de pers nog dagelijks toeneemt. De
nota moet dus gezien worden als het laatste redmiddel. Het
Grote Tegenoffensief zogezegd. En dan is het toch wel een
bittere gedachte dat ondanks alle moeite, die de regering
gedaan heeft om de mensen een uitweg voor te houden uit
een toestand van inkrimpende werkgelegenheid, de vooruitzichten weinig opwekkend blijven. De kritiek op de nota,
onder andere naar voren gekomen tijdens een massale
arbeidersdemonstratie in Utrecht, is dan ook algemeen.
Vatten we het veelbesproken regeringsstuk in het kort
samen. Voor nieuwe arbeidsplaatsen in een twintigtal uitgezochte steden zullen subsidies worden gegeven. Ruim 800
miljoen gulden (ruim elf miljard franken) zal worden bestemd
voor een aantal grote bouwprojekten waaronder een derde
tunnel tussen Amsterdam en de rest van de provincie NoordHolland en misschien ook de brug-tunnelverbinding tussen
de oevers van de Wester-Schelde. Honderd miljoen gulden
mag besteed worden aan uitbreiding van het industrieterrein
nabij de Moerdijkbrug (tussen Brabant en Holland) en voorts
is nog een handvol andere maatregelen uitgestippeld waaronder verkleining van de klassen bij het kleuteronderwijs
waardoor vijfhonderd werkloze kleuterleidsters uiteindelijk
aan de slag kunnen.

(AVD) De republiek Kambodja vijf
jaar geleden geboren uit de mistevredenheid van een stedelijke
burgerij die stilaan genoeg had
van het lawaaierig en autoritair
socialisme van prins Norodom
Sihanoek ligt op sterven. Vandaag is die republiek teruggedrongen tot een vijfde van haar
oorspronkelijke oppervlakte. In
het overgebleven deel ligt dan
Pnom Penh volgestopt met twee
miljoen vluchtelingen op een niet
langer weg te denken kapitulatie
te wachten. De toegangsweg
over de Mekongrivler waarlangs
de bevoorrading met wapens en
voedsel werd verzekerd is nagenoeg kompleet afgesloten. Het
Kambodjaans leger ten tijde van
Sihanoek
een
operettelegertje
van 30.000 man telt vandaag
250.000 manschappen maar een
derde ervan bestaat uit spooksoldaten die op de officiële lijsten
figureren... om ambtenaren en
generaals een nog groter salaris
te laten opstrijken. De gevolgen
van die wansmakelijke korruptie
blijven niet uit : de marine weigert nog langer zelfmoordopdrachten uit te voeren en de
luchtmacht moet praktisch alleen

de karwei opknappen. Die luchtmacht ts bovendien een zware
financiële dobber voor president
Lon Nol want hij moet ook het
bibbergeld voor de (Amerikaanse) « demonen van het luchtruim » neertellen.
Ondanks felle bombardementen
op de luchthaven van de Kambodjaanse hoofdstad zijn de Rode
Khmers er voorlopig niet in geslaagd de Amerikaanse luchtbrug
te onderbreken, maar anderzijds
is het zo dat de Amerikaanse
steun het moreel van de Rode
Khmers en de Noord-Vietnamezen evenmin heeft aangetast. Om
de hoofdstad voor Lon Nol te behouden zouden de Amerikanen
weer diep In hun portemonnee
moeten tasten. In die samenhang
rijst dan de vraag of de 220 miljoen dollar, die Ford Kissinger
aan het Kongres willen ontfutselen, zouden volstaan om een hopeloos verknoeide situatie recht
te trekken. Naar verluidt zou Nol
zijn roemloze kapitulatie alleen
nog kunnen rekken als hij aan de
macht blijft tot het regenseizoen
dat daar over twee maanden
moet beginnen. Van die vaststel-

ling uit gelijken de Amerikaanse
diskussles aardig op een simbolisch en hypokriet gebaar om te
bewijzen dat 's werelds grootste
demokratie
zijn
bondgenoten
nooit in de steek laat.
Op het moment is Kambodja* de
zwakste Amerikaanse pion In
Zuid-Azië. Achter Kambodja rijst
dan nog het profiel van ZuidVietnam en aan die klant heeft
Washington al kopzorgen genoeg.
Al bij al ziet men niet goed in
waarom Sihanoek en zijn kommunistische bondgenoten zouden
onderhandelen met een regiem
dat over weken of maanden toch
aan ineenstorting toe is. Lon
heeft alleen maar de morele
steun van de tienduizenden vluchtelingen aan wie hij (Amerikaanse) rijst uitdeelt en van de profiteurs van een regiem dat het antikommunisme gebruikt om zichzelf vet te mesten. Na zijn republikeinse revolutie van vijf jaar
geleden, zit Kambodja nu opgescheept met een burgeroorlog.
Tegelijk is het land ook verwikkeld in een konflikt om Invloedssferen tussen de groten waaruit
het zichzelf niet veel zijde kan
spinnen.

LAPMIDDELEN TEGEN
WERKLOOSHEID...
Op het geduldige papier ziet het er allemaal veelbelovend
uit, maar er is weinig rekenkunst voor nodig om te becijferen
dat het werklozenleger een verontrustende omvang zal behouden en dat Den Uyl en zijn ploeg nog ver verwijderd
blijven van hun doelstelling dat er voor iedereen in het land
volledige werkgelegenheid moet komen. Het is duidelijk dat
de regering mikt op behoud van de bestaande werkgelegenheid. Helaas is dat maar één kant van de zaak. Want ook
Nederland heeft te kampen met het ingrijpende vraagstuk
van de strukturele werkloosheid, een toestand die geleidelijk (en zonder dat men daar aanvankelijk enig oog voor had)
gegroeid is en waarvan velen verwachten dat het een blijvende situatie zal zijn. Om maar een markant getal in dit
verband te noemen : zojuist is bekend geworden dat er rond
1990, dus over ongeveer vijftien jaar, voor 120 duizend afgestudeerden van universiteiten en hogescholen geen werk zal
zijn waarvoor ze zich bekwaamd hebben. En voor wie vijftien
jaar nog erg ver weg vindt : reeds in 1980 zullen 25 duizend
jonge akademici met lege handen staan. Aan dit soort vraagstukken is de Nota Werkgelegenheid zelfs niet toegekomen.
Omdat de bouwwereld in enkele jaren geweldige klappen
heeft moeten inkasseren en de nota logischerwijze aan de
bouwnijverheid een zekere voorrang geeft, kon men benieuwd
zijn naar de reakties vanuit de kringen, die voortdurend met
de werkloosheid in de bouw te maken hebben. Welnu, daar
heerste na de publikatie van de nota bittere teleurstelling.
De bonden van bouwvakarbeiders gaven meteen een verklaring uit waarin zij konstateren dat er geen enkele nieuwe
maatregel wordt aangekondigd en dat de regering doodgewoon genoegen neemt met een werklozental in deze sektor
van 34 duizend mensen. « We zitten nu met een situatie »,
aldus de bouwvakkersorganisaties, « waarin elf procent van
de Nederlandse bouwvakarbeiders het voorlopig zonder werk
zal moeten doen, een volstrekt onaanvaardbare toestand ».
Van de regeringspartijen was het vooral de PPR (Radikalen)
die weinig goede woorden over had voor het nu op tafel
gelegde beleidsplan. Maar ook Den Uyls eigen Partij van de
Arbeid en de kristelijke partijen die in het kabinet vertegenwoordigd zijn, kwamen met kritiek. Zo verweet de PvdA de
regering dat deze met geen woord rept over verbetering van
de financiële positie van de werklozen, een zaak waarvoor al
maandenlang in het hele land aktie wordt gevoerd. De kristelijke partijen menen dat er veel te weinig is gedacht aan
lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Zij willen verlaging
van de vennootschapsbelasting, maar dat is nu juist een idee
waar de socialisten in het kader van hun belastingspolitiek
scherp tegen gekant zijn. En dan zijn er nog de werkgevers
die er op blijven hameren dat de sterkste stijging van de
loonkosten een hoofdoorzaak vormen van de werkloosheidstragedie.
Alles bij elkaar kan men zeggen dat de overheid heeft toegegeven dat de toestand ernstig i§, maar dat zij tegelijk
heeft getoond de visie te missen om een zo diep invretende
kwaal als de werkloosheid grondig aan te pakken. We zitten
nu met een serie maatregelen die op korte termijn wat verlichting brengen, maar die geen werkelik uitzicht bieden. En
dat is een kwade zaak voor een regering waarvan sommige
ministers de laatste jaren niet meer dan wat sussende
woorden wisten te spreken. Wie zich toen in slaap liet
wiegen, moet de afgelopen week wel met een schok ontwaakt zijn.
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Moderne Tijden In Afrika... dat is geen titel van een nieuwe Chaplin-film, maar een alledaags beeld uit
Noord-Afrika : een overvol geladen vrachtauto die pendelt tussen Tripoli (Libië) en Agadiz (Niger), over een
afstand van 3.000 km. Mensen, dieren en goederen, een vreemd mengelmoes in een wereld, die wi] westerlingen van haar noch pluim kennen. En die nochtans levende werkelijkheid Is, op een straalvlucht van hier.

PORTUGAL ACHTERNA ?
(AVD) In zijn interview van 26
februari j l . heeft premier Carlos
Arias Navarro van Spanje verklaard dat zijn regering geen inbreuken op de principes van de
Beweging zal dulden. De regeringsleider beklemtoonde ook de
» vastberadenheid » en « stabiliteit » van het Franco-regiem en
waarschuwde dat allen die dromen van fundamentele wijzigingen in de nationale politiek best
een domper zouden zetten op
hun wensen en verwachtingen
terzake.
Met dergelijke en andere uitlatingen heeft Arias Navarro zijn
masker van gematigd « liberaal »
leider afgelegd. Hoe naïef en
voorbarig lijken nu weer de prognoses van hen die dachten dat
de reformistische trend het zou
halen van behoudsgezinde en autoritaristische verzuchtingen. Het
interview van Navarro heeft alle
deuren op diepgaande hervormingen brutaal dichtgeslagen. Zijn
onverzettelijkheid tegenover het
nationaliteitenprobleem
is hier
een
overtuigend
bewijs
van
Blijkbaar beseft de premier niet

eens waarom het zwaartepunt
van de jongste stakingsgolven
uitgerekend in het Noorden van
het land lag. Nog minder heeft
hij oog voor het feit dat de nationalistische bewogenheid van
Basken en Katalanen niet los te
denken is van socio-ekonomische
faktoren. Zodoende wordt
de
kloof tussen het bewind en « het
werkelijke land » met de dag
groter. De werkelijkheid ziet er
voor het regiem
allesbehalve
rooskleurig uit : zelfs kristendemokratische leiders zwenken
af naar uiterst links, terwijl ook
de ultrarechtse achterban van
het Franquisme zich van de officiële leuzen gaat afkeren. Navarro peroreert gewoon alsof er
geen vakbonden of « comisiones
obreras» waren Dat zelfs de oerkonservatiewe monarchisten hun
voorkeur te kennen geven voor
onderhandelingen
met
linkse
groepen is tot de hoge beleidsorganen niet doorgedrongen Nog
minder het besef dat de algemene verschuiving naar links
mede het gevolg is van de omstandigheid dat er in het Spanje
van morgen zal moeten gerekend

worden met de kommunisten die
vanuit klandestiene machtsposities de groeiende mistevredenheid organiseren.
Hoeveel waarde kan men na dit
interview nog hechten aan de
verzekering van Navarro dat de
wet op de politieke verenigingen
van 13 jan. j l . zal toegepast worden ? Het recente ontslag van
minister van Arbeid de Fuentes
is op zichzelf al simptomatisch
genoeg. De minister kon zich
gewoon niet neerleggen bij de
vele beperkingen die zijn ontwerp op het stakingsrecht moest
verduren. En het is bepaald verontrustend uit de mond van Navarro te vernemen dat zijn regering dank zij de toegewijde trouw
van de strijdkrachten, over alle
middelen beschikt om subversieve akties de kop in te drukken.
Het is zeker niet in die geest dat
de beroering in Spanje zal bedaren. Zoals de zaken nu staan, is
het euforisch triomfalisme van
Navarro alleen koren op de molen van uiterst links en in een
verder perspektief ook oorzaak
van nieuwe heftige konfrontaties.
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PRACHTIG, MAAR...
Ik vind het natuurlijk prachtig dat Freire gehuldigd wordt voor zijn ideeën, maar
laten we geen verstoppertje spelen. Als je Freire huldigt, moet je ook aan je eigen
onderwijs wat gaan doen, want zo fraai ziet het er niet uit. Dan moet je ervoor
zorgen dat er in ons onderwijsbestel ruimte vrij gemaakt wordt voor pedagogische
alternatieven. Zo'n huldiging moet konkrete resultaten opleveren. En als ik de
ideeën van Freire ga toepassen, — ik wil er meteen voor waarschuwen dat het
zoals met elke ernstige opvoedkunde niet zo gemakkelijk zal gaan —, wens ik toch
niet als een •< rooie opruier » in de hoek te worden gedrongen. Als je met Freire's
ideeën op een kritische wijze gaat werken, moet je vooral geestelijk je hele onderwijs veranderen. Dan krijg je totaal andere leraren, totaal andere leerlingen,
totaal andere klassen en scholen en dan ga je doelbewust naar een andere maatschappij. Kortom, dan moet je de neutraliteit van het onderwijs prijsgeven. Dat is
één. Dan moeten de mensen van de zogenaamde menswetenschappen, vooral de
taalleraren, zich een keer ernstig gaan bezinnen over de weg die men thans opgaat van de vertechnisering en ontmenselijking in het talenonderricht en alles wat
daarmee samenhangt. Dan gaan de onderwijzers, regenten en licentiaten zich opnieuw en voortdurend fundamentele vragen moeten stellen over de menselijke en
maatschappelijke grondslagen van het lezen, schrijven en spreken van een taal.
Dat is twee. Dan gaan wij de pedagogische aktiemodellen moeten ontwerpen om
in onze klassen de volgende gedachte van Freire in de praktijk om te zetten •
« Het woord spreken » is geen werkelijke daad, wanneer dit niet tegelijkertijd
geassocieerd is met het recht zichzelf en de wereld uit te drukken, van scheppen
en herscheppen, van beslissen en kiezen en tenslotte deelnemen aan het historische proces van een maatschappij ».

HEBBEN WIJ VOLDOENDE VERTROUWEN ?

« Onze pedagogie kan niet
zonder een visie op de mens
en op de wereld ».

Het staat goed als je kunt zeggen dat je Freire gelezen
hebt, je weet wel die Braziliaanse opvoedkundige
die
ongeletterde volwassenen in
Brazilië en Chili leerde lezen
en schrijven. Hij deed dat
blijkbaar zo goed dat hij uit
het land gezet w e r d , hij was
politiek gevaarlijk. Hoe kun
je nu gevaarlijk worden als je
mensen leert lezen en schrijven ? Zo iets begrijpen w i j
Westerlingen niet. Zijn onze
kinderen soms een gevaar
voor de Staat omdat ze allemaal naar de lagere schooi
gaan en moeten gaan ? Zijn
onze volwassenen gevaarlijk
omdat ze kunnen lezen en
schrijven ? En als ze niet gevaarlijk zijn, is ons onderwijs
dan wel goed ? Of is onze
Staat zo verdraagzaam dat je
je kunt permittteren de kindereri en de jongeren in het algemeen zó op te voeden dat
ze een gevaar betekenen voor
de gevestigde orde ? Bij ons
is nog geen enkel pedagoog
uit het land gezet. Zelfs een
grote universiteit in het land
kan het zich veroorloven een
revolutionair en zelfs staatsgevaarlijk pedagoog als Freire door de toekenning van
een eredoktoraat uit te roepen tot een waardevol voorbeeld van opvoeder.
Is ons onderwijs dan werkelijk zo revolutionair ?
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Vorige zin komt uit Kulturele aktie voor Vrijheid ! Zeg niet dat die zin alleen bedoeld is voor de ongeletterden uit de krotten van Rio de Janeiro of New Delhi. « Ik
heb slechts één wens », schrijft Freire nog, « dat mijn denkwijze historisch moge
samenvallen met de onrust van al diegenen die worstelen om een eigen stem te
krijgen, of ze nu leven in deze kuituren, die geheel tot zwijgen zijn gebracht, of in
de zwijgende sektoren van kuituren die hun stem aan anderen dwingend voorschrijven ». Met die laatste kuituren zijn wij ergens bedoeld. Er is altijd onvrijheid
genoeg in onze maatschappij die wij moeten uitbannen.
Mag ik vragen : wat doen wij in onze klassen en in onze auditoria om onze leerlingen en studenten te leren denken en handelen als volwaardige volwassen mensen ? Geven wij hen de verstandelijke ontwikkeling om, desnoods tegen ons in, de
maatschappij te veranderen ? Is onze opvoeding gesteund op vertrouwen in de
jongeren en in het volk ? « Vertrouwen » is een van de sleutelbegrippen van Feire.
Of is onze opvoeding veeleer op wantrouwen gesteund ? Wantrouwen schept tussen leerlingen en leraren, op welk niveau ook van het onderwijs, een verhouding
van heer tot knecht. In hoever werken in ons onderwijs en in onze verhoudingen
tot de leerlingen verdoken machtsmekanismen, die er juist op gericht zijn verschillende sektoren van onze kuituur tot zwijgen te brengen ?

PAOLO
FREIRE
EN DE
PLURALISTISCHE
SCHOOL

DE TAAL VAN DE VRIJHEID

In hoever zijn onze lessen werkelijke en geen vormelijke gesprekken ? Wie echt
spreekt met iemand, wendt geen macht aan. Het gesprek is de taal van de vrijheid, want je wil ermee inzichten uitlokken bij de persoon met wie je spreekt.
Spreken en laten spreken is een daad van demokratie en een blijk van vertrouwen
In het inzicht van de andere : « Voor de opvoeder daarentegen, die samen met
zijn leerlingen het tot inzicht komen ervaart, is dialoog de bezegeling hiervan ».
Dat inzicht verwerf je niet op jezelf, dat wordt slechts geboren als je iemand op
een open wijze de totaliteit waarin je leeft, kritisch leert doorgronden : « Het is
belangrijk dat degene die woorden leert, tegelijkertijd betrokken wordt bij een
kritische analise van het maatschappelijke frame waarin hij existeert ». Zo'n opvoeding is de weerspiegeling van een levenshouding die fundamenteel optimisme
uitstraalt, namelijk het gevoel dat de mens waar ook ter wereld de wereld kan
veranderen. Dat optimisme hadden Che Guevara en Camilio Torres. Daarom noemt
Freire Che Guevara « een van de grote profeten van de zwijgende massa van de
Derde Wereld ».

VRAGEN OMTRENT ONS ONDERWIJSBESTEL

WIE
ECHT
MET
IEMAND
WIL

SPREKEN
MAG
GEEN
MACHT
AANWENDEN

Tenslotte nog een vraag gericht tot de politici. In hoever spelen fundamentele
ideeën als die van Freire mee in beleidsbeslissingen over onze onderwijsstrukturen ? Een ding weet ik alvast : dat je met Freire en natuurlijk ook met andere pedagogen In je hoofd, die gelijkaardige doelstellingen genegen zijn, totaal anders
moet gaan denken over de indeling van de schoolnetten in dit land. Een klein
vraagje in dit verband : Is het revolutionaire vrijheidsbegrip waarover Freire het
heeft (wees gerust, de revolutie van Freire is niet gewelddadig), dat aan de grondslag ligt van het bestaan van twee grote onderwijsnetten, het Rijksnet en het
vrije, of is het politieke macht en bijgevolg onvrijheid ? Andere vraag : moet je
bijvoorbeeld het pluralistisch onderwijs dat als een alternatief gehanteerd wordt,
niet helemaal anders gaan zien als je uitgaat van de pedagogie van Freire ? Of
nog anders geformuleerd : als het onderwijs zoals Freire het ziet, niet neutraal
Is, kan het pluralisme dan nog beschouwd worden als een ernstig pedagogisch alternatief ? Is het pluralistisch onderwijs zoals het thans in de politieke kringen
opgevat wordt, niet een soort van politiek vergelijk tussen het traditionele neutrale rijksonderwijs en het ideologisch verzuilde scholenstelsel ?
Dat vergelijk of rationalisering genoemd, wordt in de hand gewerkt door het feit
dat in beide netten de etisch-pedagogische grondslag stelselmatig afgezwakt
wordt tengevolge van de vertechnisering op het vlak van de vakmethodiek. Welk
verschil is er, algemeen-pedagogisch gesproken tussen een les Frans of wiskunde
in een kollege of een atheneum ? Pluralisme is immers een nieuwe vorm van neutraal of geneutraliseerd onderwijs. Het wijzigt niets aan de opvoedkundige uitgangspunten van het huidige stelsel. In het licht van Paulo Freire bijvoorbeeld kan
zo'n pluralisme niet als een geldig pedagogisch alternatief beschouwd worden.
Ligt de oplossing niet in de uitbouw van één enkel net, waarin de scholen zich
van elkaar moeten kunnen onderscheiden door de opvoedkundige opties die er
genomen worden ? Dat noem ik « pedagogisch pluralisme ». Maar is er in België
nog wel plaats voor andere onderwijsalternatieven dan politieke ?
Waarom laat de opvoedkunde in België verstek gaan in het onderwijsbeleid en
laat ze het veld open voor meestal niet opvoedkundig geïnteresseerde plannenmakers en struktuurhervormers ? Waar blijven de Belgische Paulo Freire's ? Ze zijn
er allicht, maar wèèr zijn ze ?

Eugene VAN ITTERBEEK
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ONS STREEFDOEL VOOR NAART:
1000

NIEUWE ARONNEES ERRI)!

De strijd om de erepalm in de werf kampanje 1975 is gestreden. Driewerf
hoera voor Karet Rigo van Cent en ai de andere dapperen, en oprechte dank
voor hun ongelooflijke inzet. Maar zou het « thuisfront » nu ook eens niet
in beweging komen ?

DE STRIJD
IS NOG NIET GESTREDEN I
Onze trouwe lezers weten hoe wij elk jaar,
tijdens de werfkampanje voor « Wij », een
sportieve kamp, een strijd om de erepalm
organiseren tussen de meest aktieve abonnementenwervers Op 28 februari — vorige
vrijdag, precies om 17 u — sloten wij deze
wedstrijd voor de kampanje 74-75 af Het Is
Karel Rigo van Gent, een van de allereerste
en trouwste militanten van de partij, die dit
jaarr de « leeuwenwimpel » boven op zijn
TV-toestel mag plaatsen Van harte proficiat,
Karel, ook voor de hele Gentse ploeg die
het dit jaar biezonder schitterend heeft gedaan Gent wierf tot nogtoe de meeste nieuwe abonnees, en veroverde in onze «top 20»
naast de eerste nog de vijfde (Koen Van
Meenen) en de zestiende plaats (Joke De
Gaster].
Koen en Joke zijn al jaren vaste klanten m
onze « top 20 » Geloof mij, weinigen zullen
het hen nadoen Het geeft de maat aan van
hun geestdrift en volharding voor de zaak
waarin zij nu eenmaal rotsvast geloven
Naast Gent verdient het arrondissement
Aalst, dat oude en getrouwe bolwerk van
het Vlaams nationalisme, een dikke pluim
De regelmatigheid van Aalst én zijn hoge
scores inzake leden en abonnementen, verdienen de bewondering van alle arrondissementen Aalst bezet met minder dan 4 plaatsen dit jaar m onze top-20 • de vierde (Bert
Gremer), de negende (Georgette De Kegel,
volksvertegenwoordiger
en
onovertroffen
militante), de vijftiende (Herman de Kegel)
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en de achttiende (Jan Caudron, ook al sinds
jaren present) Proficiat, mannen (en vrouwen I) van Aalst.
En dan hebben wij Mechelen, het arrondissement dat er — opgejut als het wordt door
Wim Jorissen — elk jaar opnieuw een erezaak van maakt vooraan te prijken in de
abonnementenslag en dan ook menig groter
arrondissement doet blozen Mechelen bezet
dit jaar met minder dan 5 plaatsen in onze
« top-20 »
de 12e, 13e, 14e, 19e en 20e
plaats Doe het hen maar even na ' Prosit,
maneblussers, en hartelijk dank i
Op de prestaties van de andere arrondissementen komen wij volgende week nog uitgebreid terug Wij willen alleen nog een eresaluut brengen aan Leuven, dat dit jaar weliswaar niet de allerhoogste toppen scheert,
maar toch weer present is met drie vertegenwoordigers in onze •< top-20 », en dat
momenteel een van de hoogste abonnee-cijfers heeft in verhouding tot zijn bevolking
Ten slotte, achtbare leeuwen en leeuwinnen,
wil ik er u op wijzen dat er — in dit jaar van
de vrouw — niet minder dan vijf Eva's in
onze « top-20 » een eervolle plaats innemen
Dat was voorheen nog nimmer het geval Leve de vrouwen i
Denk echter met dat de slag reeds geleverd
is I De individuele super-wervers mogen nu
uitblazen, ze hebben het ruimschoots ver
diend, maar maart wordt de « maand van de
arrondissementen » Het hele kader ontving
daaromtrent reeds schriftelijke opdrachten.
IVIeer daarover in volgend nummer Wij moeten en zullen het halen !
inmiddel.s «en hartelijk proficiat nogmaals
aan alle wervers die schitterend het goede
voorbeeld gaven

COP"^
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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1882
Karel Rigo, Cent
Mia Ceens, Kapelle-op-den-Bos
1786
1512
Eugeen Franco, Oostende
_ 892
Bert De Cremer, Denderhoutem
844
Koen Van Meenen, Heusden
Roger Vandenbiicke, leper
706
Frans Van den Eynde, Leuven
703
670
Joris Depré, Tervuren
647
Georgette Martens-De Kegel, Ninove
619
Juul Moens, A n t w e r p e n
Jozef Labaere, K o r t r i j k
618
M i e i Van Langendonck, St-Kat.-Waver
582
Lieve Jaspers, Hombeek
576
552
Frans Van Dessel, N i j f e n
500
Herman De Kegel, Pollare
Joke DeX;aster-Buyl, Ledeberg
491
474
Nicole Van der Donckt, Bertem
Jan Caudron, Aalst
466
Joos Somers, S t - K a t . - W a v e r
448
352
Ferre De Beuckelaer, Kontich
352
Jaak Cabriëls, Bree
352
W i m Jorissen, Mechelen

23. Jan Roux, G e n k
24. Damien V a n H a v e r b e k e , O o s t k a m p
25. Jozef Vandenpias, O u d e r g e m
26. Renaat V a n h e u s d e n , Hasselt
27. Jaak C u p p e n s , Neeroeteren
28. Carlos V a n C o i l l i e , St-Kwintens-Lennik
29. Fons V a n H o l d e r b e k e , Waarschoot
30. Roger V a n Ranst, St-Niklaas
3 1 . Marcel Scheys, Lubbeek
32. J u u l H e n d e r i c k x , V l i e r z e l e
33. Maurits Coppieters, N i e u w k e r k e n - W a a s
34. N o e l Lecompte, W e r v i k
35. W i l l e m N o l l e t , Hove
36. Jaak Pelgrims, Tielt
37. Reimond Mattheyssens, Mortsel
38. Edgar B o u w e n s , Lier
Jan Ritzen, S t - A m a n d s b e r g
Hector V a n Ryssel, Blankenberge
4 1 . W i l f r i e d Lague, Izegem
42. Marcel Sergooris, St-Ulriks-Kapelle
43. Vic De W i n n e , Dilbeek
Paul Lelièvre, W e t t e r e n
45. H u g o Segers, Bornem
46. Cis N a u w e l a e r t s , D u f f e l
47. M i e k e O p de Beeck, K o n i n g s h o o l k t
48. Jef Valkeniers, Schepdaal
49. Piet Severins, Z w i j n d r e c h t
50. A g n e s V a n d e r Steen, D e n d e r m o n d e
Pons V a n Raemdonck, K r u i b e k e

286
282
279
274
258
2J54

239
238
233
232
20»
199
178
168
156
152
152
152
149
136
120
120
115
113
112
111
108
107
107

VUJO-NATIONAAL
Het toneelgezelschap
lyonne
Lex voert op voor VUJO Nationaal
het toneelstuk « De Zaak » van
A Van Hoeck, op zondag 23 maart
om 20 u m de Arenbergschouwburg, Arenbergstr te Antwerpen.

Toegangskaarten, 80 fr., te verkrijgen op het VUJO-sekr, Voldersstr 71, Brussel en op het
VU-sekr van Antwerpen, Wetstr.
12, Antwerpen, tel 031/36 84 65.
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ANTWERPEN
MAART
ANTWERPEN (Arr.)
DOSFELINSTITUUT
Op 8 maart te 15 u. heeft In de
lokalen van UFSIA, Prinsstr. 13 te
Antwerpen
een
paneelgesprek
plaats onder het motto : r Ontvoogding door Taal ». Het Vlaamsnationaal 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-veertiendaagse georganiseerd
door de Vereniging van Beschaafde Omgangstaal.
VVM
De kursus « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen » van
het Dosfelinstituut werd een groot
sukses : deze zal over enkele weken opnieuw worden ingericht,
wellicht te Brassöhaat of omliggende.
Er worden nu werkgroepen opgericht : van de afdelingen waar
de VU mede deel uitmaakt van
de bestuurskoalitie dient één man.
dataris 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., san,
of een prov, raadslid aantreffen,
loop dan even langs op maandag
van 16 tot 19 u.
BORGERHOUT
OPROEP
In aansluiting met de tentoonstelling van Borgerhoutse kunstenaars in 1973 ten gemeentehuize,
wordt voor de maand september
1975 een nieuwe expositie gepland. Ditmaal zal ze beperkt worden tot Borgerhoutse kunstenaars,
geboren tussen de jaren 1880 en
1895. Komen derhalve aan bod :
Walter Vaes (schilder], Emiel Castemans (schilder), Louis Jacobin
(beeldhouwer), Alfred Ost (tekenaar-schilder). Rik Sauter (beeldhouwer). Oscar Jespers (beeldhouwer), Juliaan Severin (grafikus-schilder),
Floris
Jespers
(schilder),
Frans
De
Roeck
(beeldhouwer),
Jos
Smolderen
(architekt), Arthur Dupon (beeldhouwer), Jan De Roover (schilder) en Iva Van Overmeire (schilder).
Wij doen hiermede een dringende oproep tot de personen, die
werken van bovengenoemde kunstenaars in hun privé bezit hebben, om hun medewerking aan dit
opzet te verlenen en deze wecken, voor de duur van de tentoonstelling in bruikleen af te staan.
Hiervoor kan kontakt worden
opgenomen met de dienst voor
Kuituur en Leefmilieu, Administratief Centrum, Moorkensplein
19 (3de verdieping), tel. 36.99.00.
Verdere inlichtingen eveneens aldaar, (medegedeeld).
BORSBEEK
SUKSESVOL KINDER- EN VOLKSLIEDFESTIVAL
Op donderdag 27 februari II.
vond het <• Kinder- en Volksliedfestival » plaats, ingericht door
het Gemeentelijk Feestkomitee.
Voor een eivolle zaal brachten 9
plaatselijke groepen een selektie
van onze mooiste Vlaamse liederen. Ook de toehoorders mochten
herhaald meezingen, wat ze uit
volle borst deden. Willem De
Meyer zorgde niet alleen voor de
kundige begeleiding, maar ook
voor de ontroerende noot. Vooraf
werd de 75-jarige Willem door het
feestkomitee gehuldigd en in de
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bloemen gezet. Voorwaar een onvergetelijke avond en een voort
te zetten initiatief. Proficiat deelnemende groepen ! Proficiat W.
De Meyer ! Proficiat S. Kiebooms
en het Gemeentelijk Feestkomitee !
FINANCIËLE MOBILISATIE
Graag zou de VU te Borsbeek
voortdoen met akties zoals het
gratis verspreiden van « De Voorpost », allerlei pamfletten en affiches, het opkuisen van plantsoenen en parkings, het beleggen van
voorlichtingsvergaderingen,
enz.
Maar het papier is duurder geworden en de posttarieven zijn
gevoelig verhoogd. Daarom houdt
het afdelingsbestuur een financiële mobilisatie. Mocht u iets kunnen en willen bijdragen, gelieve
dan te storten op rekening nr
403-5009931-51 van VU-Borsbeek.

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.

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
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.
DUFFEL
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Op maandag 10 maart van 19
tot 19 u. 30 in het Gildenhuis, Stationsstr.
EKEREN
DIENSTBETOON
Onze mandatarissen staan steeds
bereid om u te helpen : Alfons
Bollen, schepen, Koekoek!. 7, tel.
64.49.43 ; Maurits Van Tongerloo,
gemeenteraadslid, Leliënl. 62, tel.
64.55.14 ; Lode Van Vlimmeren,
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel.
34.41.48 ; Veerie Thyssens, KOOlid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41.

/iNwalti
wmae
VERZEKERINGSKANTOOR
SPAARKAS . HYPOTHEKEN
LENINGEN
Drie Koningenstraat 12
2600 BERCHEM • Tel. 39.25.82
MAANDAG GESLOTEN
Huwelijk - Brand - Familiale
1 I. GRATIS
Bijkantoor : RUDY MARCUS
Bosschaertlei 48
2620 HEMIKSEM
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.

8.

Bonheiden : Halfvastenbal in zaal Volkslust, met Connie
Neefs en The Lords.

VLAAMSE ZIEKENKAS

8.

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.

8.

Kessel : Jaarlijks VU-dansfeest. Turnzaal Schoolstraat.
Orkest The Spoetniks.

9.
9.

Vorst : Afdelingsbestuur.
WIjnegem : Kolportage met « Wij ». Verzamelen om ' l '
u., Marktplein 14. Wij verwachten onze kaderleden en
propagandisten.
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande.
v
St-Kat.-Waver : Bestuursvergadering in lok. In de Wereld, 20 u. 30.
Westerio : Uitgebreide arr. raad over Vlaams-nationale
mutualiteitswerking. Bovenzaal Torenhof.
Nijlen : Muziekavond i'ngerictit door VU-fanfare Kempenland. Zaal Nilania.
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 : Pen&ylvania 6/5000. Inkom : 50 fr.
Mol-Millegem : Lentebal om 20 u. 30 in lok. Duivenbond,
Lindeplein. DJ Chicago. Ten voordele van de muziekmaatschappij Kempenland.
Schriek : Samen met de afd. Booischot, gezellig samenzijn in de parochiezaal De Magneet van Grootio om 20 u.
Prijs : 50 fr. Inschr. bij K. De Roover, Gommenpstr. 6
(23.30.42) en F. Van den Broeck, Heistsestwg 25, Booischot (22.22.86).
Vorst-Kempen : Biljartprijskamp in lok. café De Vier Wegen, Geelselaan te Vorst. Begin om 20 u. 1.000 fr. vooruit.
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 Gildenhuis (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. Nilania, Kesselsestwg.

In Vlaams-nationaal Centrum,
Steynstr. 85, iedere maandag en
dinsdag van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
KONTICH
VVVG
Het ' Vlaams Verbond van Gepensioneerden », afd. Kontich,
deelt mede dat elke 1ste en 3de
donderdag van de maand van 14
tot 18 u. gezellig samenkomst is
in het lok. Altena, paviljoen ingang speeltuin, Antwerpsestwg.
Verdere inl. bij mevr. Anita Rens,
Transvaalstr. 72 ,tel. 57.20.95.
BETOGING

SCHAARBEEK

: 16-3

Onze afdeling zal er ook ditmaal bij zijn. In samenwerking
met TAK leggen wij een autobus
in.
Inschrijving
noodzakelijk...,
want zodra een eerste autobus
volgeboekt is, wordt meteen een
L/olgende (of meerdere ?) vastgelegd. Inschr. : Erik en Greet
Bogaerts, Mechelsestwg 202, tel.
57.46.93 ; lok. Alcazar, tel. 57.13.52
en op het VU-sekr., Kosterijstr. 6,
tel. 57.09.82.

MARCEL ..

10.
11.
13.
14.
15.

15.
15.
15.

15.

VAN ROY
15.

FEESTZALEN

15.

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

16.
21.

MECHELEN (Arr.)
LEDENSTAND
De ledenhernieuwing is nu
praktisch op een paar uitzonderingen na afgelopen. We verwachten dat de achterblijvers ten allerlaatste afrekenen op de arr. raad
van 21 maart. Ook voor de nieuwe
leden verwachten wij nog een
grote inspanning van alle afdelingen.
.<WIJ»-ABONNEMENTEN
Op 28 feburari overschreed het
arr. Mechelen zijn cijfer van vorig
jaar. En met vijf personen in de
eindstand van de top-20 slaan wij
zeker geen slecht figuur. Toch kan
het nog beter, als elk kaderlid
een kleine inspanning doet. Dit
kan tijdens de nationale wervings.
dag op 22 maart : van elke afdeling wordt dan verwacht dat zij
op straat komt om nieuwe abonnementen te maken. In elk geval:
einde maart moeten wij ons
streefcijfer van dit jaar overschreden hebben.
AFDELINGSBESTUURSVERKIEZINGEN
Eerstdaags zullen alle afdelingen in het bezit gesteld worden
van de nodige richtlijnen ter organisatie van de afdelingsbestuursverkiezingen.
AFDELINGSBESTUURSVERGADERINGEN
Elke afdeling zal in de toekomst
wanneer zij een bestuursvergadering hebben drie extra-ultnodigltv
gen sturen. Eén rraar de arr.
sekr. Emiel Vanlangendonck, Clemenceaustr. 59, 2580 SKW ; een
tweede naar het organisatiesekr.
Joos Somers, Liersestwg 11, 2580
SKW en een derde naar hun gewestverantwoordel Ijke.
MORTSEL
DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden waarbij
wij u kunnen helpen ? Wacht
niet en neem kontakt met onze
VU-mandatarissen : J. Debackere,
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle,
Dieseghemlei 52 ; L. De CeusterDe Decker, Edegemstr. 85 ; Wim
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ;
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO).

21.
21.
23.
26.

29.

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

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
ZIektevargoedIng

voor"""^'^^"^S

BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
DagvergoodIngZELFSTANDICEN
LOONTREKKENDEN
Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 40 - 2 0 0 0 Antwerpen - Tel. 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.)
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel
Tel. 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4
Limburg : Zuiveistraat 9 - Hasselt - Tel. 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON
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WIJ in D€ l/OLK9Uni^
MERKSEM
GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
Op zaterdag 22 februari II vierden de echtelingen MeersmanCannaerts hun gouden huwelijksjubileum Mandatarissen en afdeiingsbesttur, bieden hierbij graag
hun hartelijkste gelukwensen aan
en hopen dat bejde echtgenoten
nog lange jaren en in goede gezondheid, samen door het leven
zouden mogen gaan
TAK-BETOGING SCHAARBEEK
Ook Merksem zal mee betogen
te Schaarbeek op zondag 16 maart
e k We vertrekken te 10 u aan
Deelname m de kosten
60 fr
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298
Inschr kunnen gebeuren in VI
HUIS

TIJI

ONTDEK DE WERELD
De tweede voorstelling van deze reeks gaat door op maandag
10 maart te 20 u m Teater 2060,
St-Bartolomeusstr
79
Deze
maand wordt gehandeld over Roe.
menie, tussen Donau en Karpaten, door Maurice Bossuyt Belangstellenden wordt ten zeerste
aangeraden, kaarten op voorhand
te bestellen bij" Karel Van Bockel,
St-Lutgardisstr 56, tel 45 57 77 of
af te halen bij de « Dienst voor
Kuituur » op het gemeentehuis

De plaatsen zijn beperkt
AFDELINGSAKTIVITEITEN
Het afdelingsbestuur verzoekt
u de volgende data voor de maand
maart m uw agenda te noteren :
dinsdag 11-3, vergadering Vrouwen van Vandaag , woensdag 19-3,
kernvergadenng , donderdag 27-3,
Vujo-kernvergadering
Al
deze
vergaderingen gaan zoals steeds
door in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan, telkens te 20 u 30 Op die
dagen is dan ook kontakt mogelijk voor dienstbetoon
NIEL
DIENSTBETOON
Elke vrijdag vanaf 20 u staan
onze vrienden Frans De Meulemeester en Guido Michiels ter
beschikking van mensen met pro
blemen allerhande in het sekr
Antwerpsestr 186 Ook sen De
Bruyne kan eens per maand daar
geraadpleegd worden
Kan je met wachten tot vrijdag, wend je tot Luc Deheusch
Aug Vermeylenstr 5 die graag
zal helpen
ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Op maandag 10 maart van 20

tot 20 u. 30 in het café De Vlashoeve
ST-JOB-IN-T-GOOR
DIENSTBETOON
Alle inwoners van St-Job kunnen steeds om raad bij onze mandatarissen
Frans Gons Hogebaan 18 , dr Hugo Heus Brugstr
152 tel 63 07 89
Miei Pierie
(KOO),
Campinaweg
4
tel
63 14 94
STKATELUNE-WAVER
VUJO
Onder impuls van Jan Gijsemans krijgen de VU-jongeren een
nieuwe start Elke jongere, tussen 16 en 35 jaar, die belangstelling heeft om mee te werken, kan
zijn naam opgeven bij de VUJOverantwoordelijke Jan Gijsemans,
Merelstr 19, tel. 21.61.66.
TURNHOUT (Arr.)
Dit jaar herdenkt de Kempen
een van haar meest illustere voor
mannen
Edmond Van Dieren
Wie kan mij originele teksten e n /
of fotos bezorgen over Van Dieren en zijn tegenstanders Ganshof van der Meersch en Ant Delfosse ' Wie zou willen medehel-

BRABANT
DOSFELAKTIVITEITEN
11 maart
Informatie over de
gewestplannen te Herent, aan
vang 20 uur-15 maart
Het probleem Brussel met de 19 gemeenten m het
Kultureel Centrum te Strombeek
met medewei king 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

tijd een rekord-aantal « Wij »abonnementen te werven Doet u
ook mee '
De voetballiefhebbers van Bierbeek zijn alvast begonnen met
een «Wij»-publiciteit op hun voetbalveld I
SCHAARBEEK
MOBILISATIE
Het VU-bestuur afd
Schaarbeek roept alle radikalen m
Vlaanderen op om ook nu met ons
mee te doen aan de TAK-betoging op 16 maart

MAART

JETTE
DIENSTBETOON
AggI en gemeenteraadslid Jan
De Berlangeer is elke zaterdag
van 10 tot 12 u te bereiken m
het dienstbetoonkantoor, Jetsestwg 548

13
14
15

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

15
15
15
21
22
22.

M

25
,29

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
Leuven : VNSU organiseert een gespreksavond met
volksvert Nelly Maes
Kessel-Lo : Gespreksavond gewestplannen
Londerzeel : VU-bal in zaal Centrum Orkest The Fly
mg Stars Toegang 50 fr
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 Ne
genmanneken, 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 )
Vilvoorde (Fed.) : Informatie- en gespreksavond over
het ontwerp gewestplan Halle Vilvoorde om 20 u in het
eethuis Rembrandt (nabij de kerk) Org Dosfelinstituut
itterbeek : Kippenfeest in de parochiezaal St Anna Pede
vanaf 18 u Ook op zondag vanaf 12 u
Brussel-Halle-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

8 MAART 1975

WIJNEGEM
MOTIE
Het VU-afd bestuur in naam
van de afd Wijnegem en m zijn
vergadering van 18-2-1975
— feliciteert van harte de 17 VU
parlementsleden die olp donder
dag 13 februari, door hun kranig
optreden in het Schaarbeekse ge
meentehuis — zelfs door de BRT
filmisch vereeuwigd — de aandacht van hët ganse Vlaamse
land op een originele studenti
koze en geslaagde manier hebben
gevestigd op de sedert zolang
reeds onwettelijke en onduldbare
apartheidspolitiek, die de FDF-bur
gemeenster Nols in deze Brussel-

— klaagt voor de zoveelste maal
de lakse tamme ruggegraatloze
en daardoor Vlaamsvijandige hou
ding aan van de unitair Belgische
regering geleid door de PSC en
haar onderdanige dienaars pre
mier Tindemans en de «Vlaamse»
CVP die eens te meer en voor
zover nog nodig hun absolute on
betroüwbarhaid en onbekwaam
heid op Vlaams terrein heeft be
wezen,
— betreurt het onbegrijpelijke
stilzwijgen terzake van meerdere
zich kultureel en/of sociaal « ge
engageerd » noemende organisa
ties m Vlaanderen o m studen
tenverbonden, e a ,
— dringt aan op een met aflaten
de volgehouden aktie — des
noods gelijkaardig aan deze te
Schaarbeek — tot de uiteindelijke
bevrijding van ons Vlaamse volk
in Vlaanderen en m Brusel door
een federaal zelfbestuur m een
tweeledige gewestvorming waar
door Brussel aan de verfransde
wurggreep voorgoed onttrokken
wordt

FED. ASSE

ASSE : Prieelstraat 2 - 1 7 0 0 Asse (02/452.93.57).
(voor de gemeenten
Asse Bekkerzeel Kobbegem, Mazen
zele Merchtem Mollem Opwijk, St Martens-Bodegem St
Ulriks-Kapelle Ternat)
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 Lie
dekerke 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 IVIerchtem 28 • 1710 Wemmel
(02/479.39.81)
(voor de gemeenten
Brussegem, Groot-Bijgaarden, Hamme
Meise, Relegem, Wemmel, Zellik)
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

den zullen hiervoor tijdig verwittigd worden.
BERINGEN KOLPORTAGE
Op zaterdag 15 maart wordt er
met het extra-nummer van «Wij»

ST-MARTENS-BODEGEM
Te St-Martens-Bodegem overleed
op 70-jarige leeftijd de heer
FRANS VAN DEN HOUTE

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,

B Hollaender, Stwg op Brussel
51A Grimbergen (269 27 68)

Vlaams-Nationalist
en oorlogsBurgemeester (1940-1945).
De afgestorvene was de^ vader
van Karel, Jan en Renaat Van den
Houte en de schoonvader van Lea
Van den Brande. Wij bieden aan
deze trouwe Viaams-nationale familie onze blijken van medeleven.
Begrafenis te St-Martens-Bodegem, vandaag 8 maart, om lOuSO.
Rouwadres : Molenst. 19A, 1734
St-Martens-Bodegem.

VERKOOPSPUNTEN
ANZ-ZANGFEEST
AggI Brussel
Wim Van der
Eist, Beizegemstr 20, 1120 Brus
sel , fed Asse Maurits Van Liedekerke, Poortstr 40 Liedekerke , fed Halle Remain Bogaerts,
Beukenl 68, Dworp , fed Tervu
ren
Marcel Dominet Esdoornl
53, Overijse , fed Vilvoorde
Enk Clerckx, Heldenplein 22, Vil
voorde , fed Zaventem
Willy
Buelens, Van Dijckl 51 Zaventem
gewest Noord
Guy De
Smet Oudstrijdersstr 2 Merchtem , gewest Zuid
Etienne Van
Vaerenbergh, Nmoofsestwg 236,
St Kwintens-Lennik

VILVOORDE (Fed.)
DOSFELINSTITUUT
Door het Dosfelinstituut wordt
te Vilvoorde op 10, 13, 17 en 20
maart, telkens van 20 tot 22 u
30 een kursus « Voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen » georganiseerd in het Stedelijk Audi
torium, Bergstr (nabij de Grote
Markt te Vilvoorde Vooraf inschrijven bij E Clerckx, Heldenplein 22, Vilvoorde (25136 51) of

MEDEGEDEELD
BROEDERBAND
BRUSSEL-PAJOTTENLAND
Morgen wordt er in de deke
nale 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

A
W K

Thijsstraat 5, 3690 Bree (tel
461776) of met provincieraadslid
Jaak Gabriels, Siemenstraat 28,
3690 Bree (tel 462290)

LIMBURG
AS
BESTUURSVERKIEZING
Tijdens de jongste bestuursvergadering werd o.m. beslist de statutaire bestuursverkiezing te houden op zaterdag 19 april. Alle le-

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

se gemeente ongestraft kan en
mag blijven voeren tegen de
Schaarbeekse Vlamingen

MLCni

Voor nadere inlichtingen kunt
u terecht bij de prov verantw
voor Brabant Hollaender B, Bruss'
" ' "> 1850 Grimbergen,
tel 02/269 27 68.

LEUVEN (arr.)
DE BEWEGING
WAT VOORBIJ
IS EN WAT NOG KOMT
De Vereniging voor Vlaamse
mandatarissen vergaderde op 27
februari te Leuven onder leiding
van het arrondissementsbestuur
en provincieraadslid Roger Over
loop
Op 1 maart grepen twee suk
sesrijke bals plaats van de afdelingen Tervuren en Boutersem
Op 8 maart danst de afdeling
Boortmeerbeek en m Wommer-

VLAAMSE ZIEKENFONDSEN

SOCIALE CENTRA

son heeft diezelfde dag het kantonaal bal van Tienen plaats The
Nightingales treden er op (Zaal
Carlo)
De VU leden van Oud-Heverlee,
Vaalbeek en Korbeek-Dijle ont
moetten elkaar in de parochiezaal van Oud-Heverlee
(26-2)
waar hen een overvloedig koud
buffet te beurt viel een goede
tombola en een sympatieke senator Van Haegendoren
WERVING « WIJ »
Het arrondissement Leuven is
aan de slag gegaan om op korte

28 maart
Informatie over de
gewestplannen te Zoutleeuw, St
Pieters-Leeuw, Alsemberg, aanvang telkens te 20 u

pen aan een rekonstruktie van het
proces Van Dieren ' Materiaal bezorgen aan Meester De Boe,
Zandkuil 35 2420 Noorderwijk,
tel 014/2128 82 Dank vooraf i

DILSEN
KOLPORTAGE
Op zondag 23 februari kolporteerden te Elen Jan Diris, Guido
Dillen, Adam Deckers jr en Enk
Van Mulders met het speciaal
nummer van «Wij » In een minimum van tijd werden 100 nummers aan de man gebracht

HEUSDEN
BESTUURSVERKIEZING
Het bestuur van onze afdeling
besliste op zijn jongste vergadering dat de statutaire bestuurs
verkiezingen 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-bestuurslid te zijn

WIJ II

WIJ IN D^ l/OLKSUMfé

ANTWERPEN
MAART
ANTWERPEN (Arr.)
DOSFELINSTITUUT
Op 8 maart te 15 u. heeft in de
lokalen van UFSIA, Prinsstr. 13 te
Antwerpen
een paneelgesprek
plaats onder het motto : f Ontvoogding door Taal ». Het Vlaamsnationaal 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-veertiendaagse georganiseerd
door de Vereniging van Beschaafde Omgangstaal.
VVM
De kursus « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen » van
het Dosfel instituut werd een groot
sukses : deze zal over enkele weken opnieuw worden ingericht,
wellicht te Brassöhaat 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., senof een prov. raadslid aantreffen,
loop dan ©ven langs op maandag
van 16 tot 19 u. •
BORGERHOUT
OPROEP
In aansluiting met de tentoonstelling van Borgerhoutse kunstenaars in 1973 ten gemeentehuize,
wordt voor de maand september
1975 een nieuwe expositie gepland. Ditmaal zal ze beperkt worden tot Borgerhoutse kunstenaars,
geboren tussen de jaren 1880 en
1895 Komen derhalve aan bod :
Walter Vaes (schilder), Emiel Castemans (schilder), 'Louis Jacobin
(beeldhouwer), Alfred Ost (tekenaar-schilder). Rik Sauter (beeldhouwer). Oscar Jespers (beeldhouwer), Juliaan Severin (grafikus-schilder),
Floris
Jespers
(schilder),
Frans
De
Roeck
(beeldhouwer),
Jos Smolderen
(architekt), Arthur Dupon (beeldhouwer), Jan De Roover (schilder) en Iva Van Overmeire (schilder).
Wij doen hiermede een dringende oproep tot de personen, die
werken van bovengenoemde kunstenaars in hun privé bezit hebben, om hun medewerking aan dit
opzet te verlenen en deze weaken, voor de duur van de tentoonstelling in bruikleen af te staan.
Hiervoor kan kontakt worden
opgenomen met de dienst voor
Kuituur en Leefmilieu, Administratief Centrum, Moorkensplein
19 (3de verdieping), tel. 36.99.00.
Verdere inlichtingen eveneens aldaar (medegedeeld).
BORSBEEK
SUKSESVOL KINDER- EN VOLKSLIEDFESTIVAL
Op donderdag 27 februari II.
vond het « Kinder- en Volksliedfestival » plaats, ingericht door
het Gemeentelijk Feestkomitee.
Voor een eivolle zaal brachten 9
plaatselijke groepen een selektie
van onze mooiste Vlaamse liederen. Ook de toehoorders mochten
herhaald meezingen, wat ze uit
volle borst deden. Willem Oe
Meyer zorgde niet alleen voor de
kundige begeleiding, maar ook
voor de ontroerende noot. Vooraf
werd de 75-jarige Willem door het
feestkomitee gehuldigd en in de

W I J IQ

bloemen gezet. 'Voorwaar een onvergetelijke avond en een voort
te zetten initiatief. Proficiat deelnemende groepen ! Proficiat W.
De Meyer ! Proficiat S. Kiebooms
en het Gemeentelijk Feestkomitee I
FINANCIËLE MOBILISATIE
Graag zou de VU te Borsbeek
voortdoen met akties zoals het
gratis verspreiden van « De Voorpost », allerlei pamfletten en affiches, het opkuisen van plantsoenen en parkings, het beleggen van
voorlichtingsvergaderingen,
enz.
Maar het papier is duurder geworden en de posttarieven zijn
gevoelig verhoogd. Daarom houdt
het afdelingsbestuur een financiële mobilisatie. Mocht u iets kunnen en willen bijdragen, gelieve
dan te storten op rekening nr
403-5009931-51 van VU-Borsbeek.

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.

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
nu. Volksvert. Goemans zal ons
ook in het vervolg weer bijstaan
met raad en daad, maar alléén hij
zal telkens m een andere wijk zitten. Dit wordt dan teJkens 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-Belgié, 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.
DUFFEL
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Op maandag 10 maart van 19
tot 19 u. 30 In het Gildenhuis, Stationsstr.
EKEREN
DIENSTBETOON
Onze mandatarissen staan 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.
S4.41.48 ; Veerle Thyssens, KOOlid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41.

tt/mae
VERZEKERINGSKANTOOR
SPAARKAS - HYPOTHEKEN
LENINGEN
Drie Koningenstraat 12
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82
MAANDAG GESLOTEN
Huwelijk - Brand - Familiale
1 i. GRATIS
Bijkantoor : RUDY MARCUS
Bosschaertlei 48
2620 HEMIKSEM
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.

8.

Bonheiden : Halfvastenbal in zaal Volkslust, met Connie
Neefs en The Lords.

VLAAMSE ZIEKENKAS

8.

Kontich : Kunstavond met medewerking van Kurt Fleming, Werner Brans, het Kontlchs St-Jozefskoor en het
orkest Karl Herberger. Ingericht door VOS in feestzaal
Thier-Brau-Hof. Inkomkaarten aan 100 fr. te verkrijgen
in lok. Alcazar.

8.

Kessel : Jaarlijks VU-dansfeest. Turnzaal Schoolstraat.
Orkest The Spoetniks.

9.
9.

Vorst : Afdelingsbestuur.
Wijnegem : Kolportage met « Wij ». Verzamelen om ' l '
u.. Marktplein 14. Wij verwachten onze kaderleden en
propagandisten.
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande.
v.
St-Kat.-Waver : Bestuursvergadering in lok. in de Wereld, 20 u. 30.
WesteHo : Uitgebreide arr. raad over Vlaams-nationale
mutualiteitswerking. Bovenzaal Torenhof.
Nijlen : Muziekavond ingericfit door VU-fanfare Kempenland Zaal Nilania.
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 : Pensylvania 6/5000. Inkom : 50 fr.
Moi-Millegem : Lentebal om 20 u. 30 in lok. Duivenbond,
Lindeplein. DJ Chicago. Ten voordele van de muziekmaatschappij Kempenland.
Schriek : Samen met de afd. Boolschot, gezellig samenzijn in de parochiezaal De Magneet van Grootlo om 20 u.
Prijs : 50 fr. Inschr. bij K. De Roover, Gommenpstr. 6
(23.30.42) en F. Van den Broeck, Heistsestwg 25, Booischot (22.22.86).
Vorst-Kempen : Biljartprijskamp in lok. café De Vier Wegen, Geelselaan te Vorst. Begin om 20 u. 1.000 fr. vooruit.
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 Gildenhuis (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 bedevaacten van '69 en '72 (hulde aan prof. Daels).
Spijker (paviljoen) om 19 u.
Nijlen : Paasfeest kinderen VU-leden. 14 u. Nilania, Kesselsestwg.

In Vlaams-nationaal Centrum,
Steynstr. 85, iedere maandag en
dinsdag van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
KONTICH
VVVG
Het « Vlaams Verbond van Gepensioneerden », afd. Kontich,
deelt mede dat elke 1ste en 3de
donderdag van de maand van 14
tot 18 u. gezellig samenkomst is
in het lok. Altena, paviljoen ingang speeltuin, Antwerpsestwg.
Verdere inl. bij mevr. Anita Rens,
Transvaalstr. 72 ,tel. 57.20.95.
BETOGING SCHAARBEEK

: 16-3

Onze afdeling zal er ook ditmaal bij zijn. In samenwerking
met TAK leggen wij een autobus
in.
Inschrijving
noodzakelijk...,
want zodra een eerste autobus
volgeboekt Is, wordt meteen een
volgende (of meerdere ?) vastgelegd. Inschr. : Erik en Greet
Bogaerts, Mechelsestwg 202, tel.
57.46.93 ; lok. Alcazar, tel. 57.13.52
en op het VU-sekr., Kosterijstr. 6,
tel. 57.09.82.

MARCEL

10.
11.
13.
14.
15.

15.
15.
15.

15.

VAN ROY
15.

FEESTZALEN

15.

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

16.
21.

MECHELEN (Arr.)
LEDENSTAND
De ledenhernieuwing
is nu
praktisch op een paar uitzonderingen na afgelopen. We verwachten dat de achterblijvers ten allerlaatste afrekenen op de arr. raad
van 21 maart. Ook voor de nieuwe
leden verwachten wij nog een
grote inspanning van alle afdelingen.
•<WIJ..-ABONNEMENTEN
Op 28 feburari overschreed het
arr. Mechelen zijn cijfer van vorig
jaar. En met vijf personen in de
eindstand van de top-20 slaan wij
zeker geen slecht figuur. Toch kan
het nog beter, als elk kaderlid
een kleine inspanning doet. Dit
kan tijdens de nationale wervingsdag op 22 maart : van elke afdeling wordt dan verwacht dat zij
op straat komt om nieuwe abonnementen te maken. In elk geval:
einde maart moeten w i j ons
streefcijfer van dit jaar overschreden hebben.
AFDELINGSBESTUURSVERKIEZINGEN
eerstdaags zullen alle afdelingen In het bezit gesteld worden
van de nodige richtlijnen ter organisatie van de afdelingsbestuursverkiezingen.
AFDELINGSBESTUURS.
VERGADERINGEN
Elke afdeling zal in de toekomst
wanneer zij een bestuursvergadering hebben drie extra-uitnodigingen sturen. Eén naar de arr.
sekr. Emiel Vanlanqendonck, Clemenceaustr. 59, 2580 SKW ; een
tweede naar het organisatlesekr.
Joos Somers, Liersestwg 11, 2580
SKW en een derde naar hun gewestverantwoordelijke.
MORTSEL
DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden waarbij
wij u kunnen helpen ? Wacht
niet en neem kontakt met onze
VU-mandatarissen : J. Debackere,
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle,
Dieseghemlei 52 ; L. De CeusterDe Decker, Edegemstr. 85 ; Wim
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ;
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO).

21.
21.
23.
26.

29.

HERDENKINGSBOEK « 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, Driekonihgenstraat 12
2600 Berchem - Tel. (031)39.25.82
Een ideaal geschenk !
Een ontroerend getuigenis !

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
Ziektevergoeding

voorARDEIDERS

BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
DagvergoedIngZELFSTANDICEN

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

:

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

8 MAART 1975

WIJ IM D€ l^OLK9UMI^
MERKSEM
GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
Op zaterdag 22 februari II. vierden de echtelingen MeersmanCannaerts hun gouden huwelijksjubileum. IVIandatarissen en afdeilngsbesttur, bieden hierbij graag
hun hartelijkste gelukwensen aan
en hopen dat bejde echtgenoten
nog lange jaren en in goede gezondheid, samen door het leven
zouden mogen gaan.
TAK-BETOGING SCHAARBEEK
Ook Merksem zal mee betogen
te Schaarbeek op zondag 16 maart
e.k. We vertrekken te 10 u. aan
Deelname in de kosten : 60 fr.
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298.
Inschr. kunnen gebeuren in VI.
Huis Tijl.
ONTDEK DE WERELD
De tweede voorstelling van deze reeks gaat door op maandag
10 maart te 20 u. in Teater 2060,
St-Bartolomeusstr.
79.
Deze
maand wordt gehandeld over Roemenië, tussen Donau en Karpaten, door iVlaurice Bossuyt. Belangstellenden wordt ten zeerste
aangeraden, kaarten op voorhand
te bestellen bij Karel Van Bockel,
St-Lutgardisstr. 56, tel. 45.57.77 of
af te halen bij de « Dienst voor
Kuituur » op het gemeentehuis.

De plaatsen zijn beperkt.
AFDELINGSAKTIVITEITEN
'Het afdelingsbestuur verzoekt
u 'de volgende data voor de maand
maart in uw agenda te noteren :
dinsdag 11-3, vergadering Vrouwen van Vandaag ; woensdag 19-3,
kernvergadering ; donderdag 27-3,
Vujo-kernvergadering.
Al
deze
vergaderingen gaan zoals steeds
door in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan, telkens te 20 u. 30. Op die
dagen is dan ook kontakt mogelijk voor dienstbetoon.
NIEL
DIENSTBETOON
Elke vrijdag vanaf 20 u. staan
onze vrienden Frans De IVIeulemeester en Guido Michiels ter
beschikking van mensen met problemen allerhande, in het sekr.,
Antwerpsestr. 186. Ook sen. De
Bruyne kan eens per maand daar
geraadpleegd worden.
Kan je niet wachten tot vrijdag, wend je tot Luc Deheusch,
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag
zal helpen.
ONZELIEVE-VROUW-WAVER
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Op maandag 10 maart van 20

tot 20 u. 30 In het café De Vlashoeve.
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.
STKATELIJNE-WAVER
VUJO
Onder impuls van Jan Gijsemans krijgen de VU-jongeren een
nieuwe start. Elke jongere, tussen 16 en 35^aar, die belangstelling heeft om mee te werken, kan
zijn naam opgeven bij de VUJOverantwoordeüjke Jan GIjsemans,
Merelstr. 19, tel. 21.61.66.
TURNHOUT (Arr.)
Dit jaar herdenkt de Kempen
één van haar meest illustere voormannen : Edmond Van Dieren.
Wie kan mij originele teksten e n /
of fotos bezorgen over Van Dieren en zijn tegenstanders, Ganshof van der Meersch en Ant. Delfosse ? Wie zou willen medehel-

BRABANT
DOSFELAKTIVITEITEN
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 medewet king 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.

Op de arr. raad van 13 maart
in het Torenhof te WesterIo worden alle kaderieden uitgenodigd.
De vergadering zal vooral gewijd
zijn aan de uitbouw van het VI.
nat. mutualiteitswezen in de Kempen.
WIJNEGEM
MOTIE
Het VU-afd. bestuur, in naam
van de afd. Wijnegem, en in zijn
vergadering van 18-2-1975 :
— feliciteert van harte de 17 VUparlementsleden, die olp donderdag 13 februari, door hun kranig
optreden in het Schaarbeekse gemeentehuis — zelfs door de BRT
filmisch vereeuwigd — de aandacht van hët ganse Vlaamse
land op een originele, studentikoze en geslaagde manier hebben
gevestigd op de sedert zolang
reeds onwettelijke en onduldbare
apartheidspolitiek, die de FDF-bur.
gemeenster Nols in deze Brussel-

tijd een rekord-aantal « Wij »abonnementen te werven. Doet u
ook mee ?
Oe voetballiefhebbers van Bierbeek zijn alvast begonnen met
een «Wij'-publiciteit op hun voetbalveld I
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.

—

se gemeente ongestraft kan en
mag blijven voeren tegen de
Schaarbeekse Vlamingen,
— klaagt voor de zoveelste maal
de lakse, tamme, ruggegraatloze
en daardoor Vlaamsvijandige houding aan van de unitair-Belgische
regering, geleid door de PSC en
haar onderdanige dienaars, premier Tindemans en de «Vlaamse»
CVP, die eens te meer, en voor
zover nog nodig, hun absolute onbetrouwbarhaid en onbekwaamheid op Vlaams terrein heeft bewezen,
— betreurt het onbegrijpelijke
stilzwijgen terzake van meerdere
zich kultureel en/of sociaal « geëngageerd » noemende organisaties in Vlaanderen, o.m. studentenverbonden, e.a.,
— dringt aan op een niet aflatende, volgehouden aktie — desnoods gelijkaardig aan deze te
Schaarbeek — tot de uiteindelijke
bevrijding van ons 'Vlaamse volk,
in Vlaanderen èn in Brusel, door
een federaal zelfbestuur in een
tweeledige gewestvormmg, waardoor Brussel aan de verfransde
wurggreep voorgoed onttrokken
wordt.

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 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 Wemmei
(02/479.39.81)
(voor de gemeenten : Brussegem, Groot-Bijgaarden, Hamme,
Meise, Relegem, Wemmel, Zellik).
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.

KflLIHMI

Voor nadere inlichtingen kunt
u terecht bij de prov. verantw.
voor Brabant : Hollaender B, Bruss'
"-"^ 1850 Grimbergen,
tel. 02/269.27.68.

MAART
8.
8.

JETTE

8.
"8.

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

13.
14.
15.

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.

15.
15.

15.
LEUVEN (arr.)
DE BEWEGING : WAT VOORBIJ
21.
IS EN WAT NOG KOMT
De • Vereniging voor Vlaamse
22.
mandatarissen vergaderde op 27
februari te Leuven onder leiding
22.
i/an het arrondissementsbestuur
en provincieraadslid Roger Overloop.
25.
Op 1 maart grepen twee suk.*^9.
sesrijke bals plaats van de afde•mi - ; i ^ "
lingen Tervuren en Boutersem.
Op 8 maart danst de afdeling
Boortmeerbeek en in Wommer-

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.
Leuven : VNSU organiseert een gespreksavond met
volksvert. Nelly Maes.
Kessel-Lo : Gespreksavond gewestplannen.
Londerzeel : VU-bal in zaal Centrum. Orkest The Flying Stars. Toegang : 50 fr.
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.).
Vilvoorde (Fed.) : Informatie- en gespreksavond over
het ontwerp gewestplan Halle-Vilvoorde om 20 u. in het
eethuis Rembrandt (nabij de kerk). Org. Dosfelinstituut.
Itterbeek : Kippenfeest in de parochiezaal St-Anna-Pede
vanaf 18 u. Ook op zondag vanaf 12 u.
Brussel-Halle-Vilvoorde : Jaarlijks arr. VU-bai 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.

den zullen hiervoor tijdig verwittigd worden.
BERINGEN KOLPORTAGE
Op zaterdag 15 maart wordt er
met het extra-nummer van «Wij»

ST-MARTENS-BODEGEM
Te St-Martens-Bodegem overleed
op 70-jarige leeftijd de heer
FRANS VAN DEN HOUTE

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,

B. Hollaender, Stwg op Brussel
51A, Grimbergen (269.27.68).

Vlaams-Nationalist
en oorlogsBurgemeester (1940-1945).
De afgestorvene was de_^ vader
van Karel, Jan en Renaat Van den
Houte en de schoonvader van Lea
Van den Brands. Wij bieden aan
deze trouwe Vlaams-nationale familie onze blijken van medeleven.
Begrafenis te St-Martens-Bodegem, vandaag 8 maart, om 10u30.
Rouwadres : Molenst. 19A, 1734
St-Martens-Bodegem.

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.

VILVOORDE (Fed.)
DOSFELINSTITUUT
Door het Dosfelinstituut wordt
te Vilvoorde op 10, 13, 17 en 20
maart, telkens van 20 tot 22 u.
30, een kursus « Voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen » georganiseerd in het Stedelijk Auditorium, Bergstr. (nabij de Grote
'Markt te Vilvoorde. Vooraf inschrijven 'bij E. Clerckx, Heldenplein 22, Vilvoorde (251.36.51) of

MEDEGEDEELD
BROEDERBAND
BRUSSEL-PAJOTTENLAND
Morgen wordt er . 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.

W K

Thijsstraat 5, 3690 Bree (tel. :
461776) of met provincieraadslid
Jaak Gabriels, Siemenstraat 28,
3690 Bree (tel. 462290).

LIMBURG
AS
BESTUURSVERKIEZING
Tijdens de jongste bestuursvergadering werd o.m. beslist de statutaire bestuursverkiezing te houden op zaterdag 19 april. Alle le-

VLAAMSE ZIEKENFONDSEN
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son heeft diezelfde dag het kantonaal bal van Tienen plaats. The
Nightingales treden er op. (Zaal
Carlo).
De VU-leden van Oud-Heverlee,
Vaalbeek en Korbeek-Dijle ontmoetten elkaar in de parochiezaal van Oud-Heverlee
(26-2)
waar hen een overvloedig koud
buffet te beurt viel, een goede
tombola en een sympatieke senator Van Haegendoren.
WERVING .< WIJ »
Het arrondissement Leuven is
aan de slag gegaan om op korte

28 maart : Informatie over de
gewestplannen te Zoutleeuw, StPieters-Leeuw, Alsemberg, aanvang telkens te 20 u.

pen aan een rekonstruktie van het
proces Van Dieren ? Materiaal bezorgen aan Meester De Boe,
Zandkuil 35, 2420 Noorderwijk,
tel. 014/21.28.82. Dank vooraf I

DILSEN
KOLPORTAGE
Op zondag 23 februari kolporteerden te Elen Jan Diris, Guido
Dillen, Adam Deckers jr. en Erik
Van Mulders met het speciaal
nummer van «Wij ». In een minimum van tijd werden 100 nummers aan de man gebracht.

HEUSDEN
BESTUURSVERKIEZING
Het bestuur van onze afdeling
besliste op zijn jongste vergadering dat de statutaire bestuursverkiezingèn 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-bestuurslid te zijn.

WIJ II
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HET TWEEDE VUIO-KOHGRES TE ST. NIKLAAS

MET BEYRIIDE MENSEN
EN ONTVOOGDE VOLKEN
NAAR WERELDVREDE
Je kon het al vóór de middag merken, vorige zondag in tiotel Serwir te St. Niklaas,
dat liet tweede VUJO-kongres een voltreffer zou worden. Honderden jonge mensen — de meesten vooraan in de twintig — namen op dat ogenbifk aktief deel
aan de besprekingen in de vier sekties, terwijl nog steeds nieuwe kongressisten
zich kwamen melden bij de ijverige VUJO-meisies in vlammend-oranje T-shirts.
In de namiddag zou de grote zaal dan ook kompleet vollopen. Je mag rustig aannemen dat ruim vijfhonderd VUJO's aan dit kongres hebben deel genomen. Onbetwistbaar een sukses dus. De organisatorische inspannwgen van de VUJO-leiding
beginnen overtuigend vruchten te dragen.
Inhoudelijk was het een vrij zwaar kongres. De grote thema's waren : de machteloze mens (de politiek machteloze burger, de ekonomisch machteloze verbruiker, de sociaal machteloze probleem-mens) en de wereldvrede die een » realistische utopie ' werd genoemd. Even zovele boeiende thema's, maar de schotel
was té rijk voor één enkele kongresdag. Reeds op de middag was het dan ook
duidelijk dat VUJO met de kongres-timing hopelooè in de knoei zou raken.
In de vier sekties werd overigens puik werk geleverd door de mensen achter de
groene tafel (wij vernoemen in een adem : Johan Sauwens, Katrien De Meyer,
Boudewijn Vlegels, Erwin Priem, DIederik Ameye, Vroni De Bodt, Katrien Apers,
Polly Raskin, Dirk Van Gelder, Eddy Gaublomme, Rita Haudenhuyse, Mark Cels)
én door de talrijk opgekomen VUJO's. Het zou ons te ver leiden de ('s namiddags
plenair) goedgekeurde resoluties hier af te drukken. Wie er het fijne wil van
weten kan daarvoor terecht op het VUJO-sekretariaat, Voldersstraat, 71, 1000
Brussel, tel. 02/512.51.60 bij Karel Van Reeth. Bijgaande tekst geeft overigens
goed de geest weer van de thema's die te St. Niklaas werden behandeld.
VUJO-voorzitter Hugo Coveliers, zijn rechterarm Karel Van Reeth en de hele
nationale VUJO-ploeg hebben zich door dit kongres voor goed een stevige plaats
verzekerd binnen de partij. Met ons hopen nu velen dat deze groeiende schare
' jonge leeuwen » weldra, vla hun denkwerk én hun aktie, een aantal vernieuwende impulsen zullen weten te geven aan de Volksunie.

Vanwege het VU-partijbestuur en de VU-parlementsfrakties was er heel wat
belangstelling. Men bemerkt op de foto o.m. de parlementsleden Kuypers, De
Beul, Somers, Schiltz, Bouwens, Coppleters en partijbestuurslld De Craen. Volksvertegenwoordiger Nelly Maes, eveneens aanwezig, kreeg van de VUJO-voorzitter
's namiddags een open doekje voor haar basiswerk in de VUJO tijdens de vorige
jaren.

WIJ n

Het belangrijkste wezenskenmerk van
de mens is ongetwijfeld zijn ingeboren
drang naar geluk. De verwezenlijking
van
deze
grondbetrachting
hangt
echter niet alleen af van hem, maar In
overgrote mate van de andere mensen
met wie hij samenleeft.
Wil deze samenlevingsgemeenschap
beantwoorden aan de meest oprechte
betrachtigingen van de individuele
mertsen waaruit zij bestaat, dan moet
zij trachten elk lid van de gemeenschap zo gelukkig mogelijk te maken.
Dit kan slechts gebeuren door een optimaal streven naar algemeen welzijn,
waardoor aan elk individu zoveel mogelijk kansen op geluk geboden worden.
In onze huidige maatschappij nu kan
de mens allerminst aan zijn trekken
komen bij zijn geluksstreven. Onze
maatschappij wordt immers geregeerd
door eeif nieuwe heerser : het neokapitatisme. Deze moderne tiran laat
zich slechts lelden door één principe :
het winstbejag. Aan dit dominante
streefdoel worden menselijke waarden
als gezondheid, schoonheid, waarheid,
rechtvaardigheid, liefde, vrijheid, vrede
opgeofferd. De mens zelf wordt er
door bedreigd.
Ons Westers ekonomisch sisteem
brengt een prestatie- en konsumptiemoraal met zich mee. Men produceert
of konsumeert dingen waaraan verdiend kan worden, dus ook idiote dingen.
Het hele bestel funktioneert als een
enorme machine, waarin ieder op zijn
plaats is ingeschakeld. De mens wordt
een nummer. De meesten funktioneren
mee, bewust of onbewust, kritisch of
entoesiast.
De mens is een sociaal wezen. Zijn
bestaan is slechts menselijk, indien
de mogelijkheid voorhanden is tot het
scheppen en inzien van zinvolle verbanden. Relaties met een ander, met
de groep, als groep tegenover een andere groep. Relaties ook met de omgeving, de natuur, het stedelijk milieu.
Aan de primaire behoefte van de mens
aan interaktie met zijn omgeving wordt
niet meer voldaan. De arbeid wordt
niet meer als zinvol ervaren en de verbondenheid met het produkt of de
prestatie is zoek. De vervreemding
neemt toe. Brutaal geweld, zinloze
misdaad,
toenemende
psychische
moeilijkheden, druggebruik en sensatiezucht, het zijn evenveel simptomen
die wijzen op de ziekte van deze samenleving. De mens wil mee-zijn met
de anderen, maar is een individueel
vereenzaamde.
Om aan het oroces van produktie en
konsumptie te kunnen deelnemen,
moet men echter aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen wie beschikt
over bezit, over verstand en over het
vermogen tot predictie en konsumptie
kan meedraaien in het sisteem. Wie
om individuele, morele, kulturele, flsische of psichologische redenen aan
deze voorwaarden niet wil, niet kan of
niet mag voldoen. Wordt — overeenkomstig het devies met deze maatschappij — zonder schroom « weggeworpen ». Hele kategorieën van mensen die onvoldoende renderen worden
ofwel uitgestoten, ofwel afgeschreven,
ofwel geïsoleerd, ofwel aan hun lot

overgelaten. Andere groepen worden
wel ingeschakeld, maar worden niet
als volwaardig erkend. Zij zijn de onaangepasten, de gediskrimineerden, ée
vergeten groepen, de machtelozen In
deze samenleving.
Fundamenteel is dan ook de vraag
naar de houding van een politieke beweging t.a.v. dergelijke verschijnselen,
in feite de vraag naar de maatschappijvisie van die beweging. In dit verband
is men gemakkelijk geneigd om te beweren, dat tegenover de onrechtvaardigheid van de kapitalistische samenleving slechts de bevrijding van de
kollektivistische maatschappij kan gesteld worden.
Wij,
Volksuniejongeren, kunnen met
zulk een simplistisch antwoord niet
akkoord gaan. Wij geloven inderdaad
niet dat het machteloze individu in
onze samenleving kan geëmancipeerd
worden via een dogmatische sisteembenadering. Zulke sistemen zijn immers
nooit werkelijk bevrijdend, omdat de
mens dan weer slachtoffer wordt van
een andere macht, die net zo goed
weer anoniem is.
Voor ons. Volksuniejongeren, is de
fundamenteel
demokratische
inrichting van de maatschappij het beste
miodel tot een welzijnssamenleving,
in een wereld van rechtvaardigheid en
vrede. Door fundamenteel bedoelen
wij een demokratie die niet is uitgehold door levenloos centralisme, dodende hiërarchie. Opdat een samenlevingsgemeenschaD in de beste voorwaarden het algemeen welzijn zou
kunnen verzekeren, dient zij vrij en
autonoom haar doelstelling te kunnen
bepalen, alsmede de middelen om deze
te verwezenlijken. Wanneer een levenskring tot de vaststelling komt dat
hij de problemen niet meer alleen aan'' kan, draagt hij de bevoegdheid over
aan een grotere kring. De wisselwerking tussen de diverse terreinen van
het maatschappelijk leven brengt met
zich dat de demokratie slechts echt is,
indien ze zowel op het politieke vlak
als op sociaal-ekonomisch en kultureel
vlak wordt waargemaakt. Op alle vlakken moet van de levende basisgemeenschap de macht uitgaan en steeds
moet tegenover de basis verantwoording worden afgelegd.
Dat deze metode van maatschappelijke
ordening spanningen en konflikten met
zich brengt is duidelijk. Zo wordt echter een voortdurende dinamiek en kans
op verandering mogelijk. Onze houding
mondt uit in een steeds weer in vraag
stellen van wat gevestigd heet.
Vanuit deze integraal federalistische
denkwijze zullen wij het probleem van
de emancipatie van de machteloze
mens in de samenleving benaderen.
Meer dan volledigheid na te streven,
zullen wij aansturen op duidelijkheid.
Wij zijn ervan overtuigd dat de machteloosheid in onze samenleving zulk 'n
omvangrijk probleem is, dat het bezwaarlijk in zijn totaliteit kan behandeld worden in het bestek van één
kongres. Daarom hebben wij noodgedwongen een keuze gemaakt en hebben wij ons beperkt tot de schrijnendste noodsituatie : de politieke, de ekonomische, de sociale machteloosheid,
alsmede de machteloosheid om tot
wereldvrede te geraken.
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nen, willen en mogen deelnemen aan
het produktieproces. Van zodra één
van deze voorwaarden met vervuld is
wordt de mens aan zijn lot overgelaten en beschouwt men hem als een
onaangepaste, van wie men zich liever ontdoet.
Als meest frappante voorbeelden van
deze vorm van machteloosheid behandelden wij op dit kongres de gevangenen, de bejaarden en de mindervaliden.
Een speciale plaats nemen de gastarbeiders in : zij nemen deel aan het
produktieproces en vervullen daarin
zelfs taken die wij niet meer wensen
te doen, maar worden veelal omwille
van hun illegaliteit uitgebuit
Beste kongressisten, wij hebben vandaag ruim aandacht besteed aan de
machteloosheid van de huidige wereldordening om tot wereldvrede te komen. Na de redevoering van kamerlid
Waltmans lijkt het mij overbodig deze
problematiek opnieuw naar voren te
brengen.

DE SLOTZITTING
van het VUJO-kongres begon met een
behoorlijke
vertraging.
Eerst
vjerkte
het panel dat de
kongreskommissie
vertegenwoordigde
(Johan Beke, Hugo
Coveliers, Luk De Rammelaere, Rita
Haudenhuyse, Karel Van Reeth en
Boudewijn Vlegels) zich met verbetenheid' doorheen het stapeltje resoluties en de amendementen
daarop.
Tussen de middag had voorzitter Coveliers nog de VUJO-kijk op het aktuele politieke gebeuren
verwoord.
Voor de eigenlijke slotzitting
toonden
Jan Van Broeckhoven en Karel Van
Reeth door middel van een aantal
kritische dia's sommige aspekten van
onze samenleving.
Het slotgedeelte van het kongres omvatte een viertal spreekbeurten (Henk
Waltmans, Nederlands
parlementslid;
Willy Kuypers,
VU-volksvertegenwoordiger voor het arr. Leuven;
Huguette
De IBeecker-Ingelaere,
lid van het
Partijbestuur,
Hugo Coveliers, VUJOvoorzitter).
Voordien werden
enkele
buitenlandse
delegaties
verwelkomd
en spraken vertegenwoordigers
van de
Baskische en Koerdische
bevrijdingsbewegingen een korte boodschap uit.
Tussendoor vergastte
de
Baskische
kleinkunstenares
Maite Idirin de aanwezigen op enkele eigen volksliede-

Het Nederlandse parlementslid
Henk
Waltmans, lid van de « Politieke Partij
Radikalen » werd samen met de sekretaris van zijn partij biezonder opgemerkt tijdens dit VUJO-kongres. Het
was de eerste maal dat een PPR-delegatie officieel aanwezig was op eea
VU-bijeenkomst. De h. Waltmans, die
een overtuigd Europees federalist is,
hield een boeiende rede over « hèt
Europa der Volkeren ». In een volgend
nummer van » Wij » willen wij deze
rede afdrukken, dit op
uitdrukkelijk
verzoek van een aantal kongresgangers.
Ismet Cherif Vanly,
vertegenwoordiger van de Koerdische
bevrijdingsbeweging, sprak eveneens een korte
boodschap uit.
Door de aanwezigheid van vertegenwoordigers
van strijdende
volksminderheden op haar bijeenkomsten, beklemtoont de VUJO (en de VU) haar
wereldwijde solidariteit voor alle volkeren wiens Identiteit belaagd wordt
door het staatsnationalisme
en het
Imperialisme.

De Baskische kleinkunstenares
Maite
Idirin tijdens haar optreden. Zij oogstte een verdiend applaus bij het dankbare jonge publiek. Met haar was op
dit kongres ook een van de medestichters van de Baskische ETA aanwezig, de h. Aguirre, die eveneens
een korte boodschap tot de aanwezigen richtte.
Onze dynamische Leuvense volksvertegenwoordiger
Willy Kuijpers
hield
een bezielende redevoering over ' de
weg van ons volk ». Een indrukwekkend betoog, een geestdriftig
pleidooi
voor ons volksnationalisme
dat van
een waar
bevrijdingsnationalisme
moet uitgroeien tot een opbouwnationalisme.
Huguette De Bleecker-Ingelaere,
enig
vrouwelijk lid van het VU-Partijbestuur,
riep de jongeren op zich met overtuiging en volle daadkracht in te zetten
voor de partij, tot de bevrijding van
Vlaanderen zal verwezenlijkt zijn.
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HUGO COVELIERS:
Het zelfbestuur van de Frontbeweging
en de sociale bewogenheid van het
Daensisme blijven de pijlers
van ons politiek denken en handelen.
De statuten van de ^Volksunie en van
VUJO omsChrfjven zeer duidelijk de
tweeledige taak van de VU-Jongeren :
het vertalen naar de Jeugd van de
ideeën van de VU en het inbrengen in
deze partij van de gedachten die bij
de jongeren leven. De bedoeling van
dit kongres gaat uit van deze dubbele
opdracht, nl. het volksnationalisme
vertalen I.V.TTI. de machteloosheid die
wij dagelijks ervaren en aan de VU de
verzuchtingen van de hedendaagse
jeugd t.o.v. de toekomstige maatschappij duidelijk maken.
De basis van dit kongres werd gelegd
tijdens langdurige, maar gezellige en
vruchtbare weekends die wij zowat
overal in Vlaanderen organiseerden.
Het belangrijkste dat hieruit naar voren kwam was het gevoel van machteloosheid dat zoveel jongeren als het
ware bijna frustreert. Wij meenden
dan ook vanuit ons volksnationalisme
te moeten trachten deze machteloosheid op te heffen.
Is het niet frustrerend dat de macht
van het parlement, de hoeksteen van
onze demokratische instellingen, meer
en meer vervalt en vervangen wordt
door de macht van kleine duistere
groepjes die niet kontroleerbaar zijn.
De eerste-minister drijft zijn minachting voor het parlement zover dat hij
zich niet meer verwaardigt tussen te
komen tijdens een senaatsdebat, maar
dan nadien zonder mogelijkheid van
tegenspraak in een machiavellistische
stijl van de televisie misbruik maakt.
De voorlichting van de burgers wordt
overgelaten aan de persmedia .Ondanks de bekwaamheid en de beroepsfierheid van verschillende joernalisten
moeten wij toch vaststellen dat de
vrijheid van deze « vierde macht »
aan banden gelegd wordt door de paternalistische houding van de regeerders. Men kan toch moeilijk de selektieve subsidie-politiek van de regering '
anders beoordelen, wanneer men vaststelt dat de kriteria hiervan van louter
subjektieve aard zijn. Het is een
schande dat een blad als «Les Sports»
miljoenen subsidies krijgt, terwijl opiniebladen die -^werkelijke informatie
verschaffen, zoals « Wij », « De Nieuwe » e.a. genegeerd worden.

Niet alleen de demokratisch verkozen
parlementsleden vervreemden
sterk
van de beslissingsmacht, maar ook de
gemeenteraadsleden blijkt het onmogelijk hun kontrolerende taak naar behoren te vervullen. Dient er nog verwezen te worden naar de talrijke interpellaties en vragen die in de gemeenten worden gesteld en waar nooit een
antwoord op komt ?
Het kan dan ook geen- verwondering
wekken dat de burger zich totaal machteloos voelt en bijgevolg onverschillig
ten overstaan van de besluitvorming
wordt.
Wij hebben in dit Kongres een aantal
alternatieven geformuleerd die er niet
alleen op gericht zijn het gezag dichter
bij de burger te brengen, maar bovendien een aantal korrekties aan dit gezag wensen te brengen. In dit verband
past het te waarschuwen voor de perfide manier waarop de fusies van gemeenten worden voorbereid. Men
krijgt zowaar de indruk dat het enige
kriterium het aantal stemmen is dat
CVP of BSP in sommige gemeenten
hebben behaald.
Wanneer de manier van besturen in
gefusioneerde gemeenten niet verandert is deze ganse operatie opnieuw
een tipisch Belgische schijnverandering.
Eenzelfde verschijnsel van machteloosheid doet zich voor op ekonomisch
vlak. De kapitalistische ekonomie kreeert behoeften zonder dat deze aanwezig zijn. Het spreekt vanzelf dat de
keuze van de te produceren goederen
dient bepaald te worden door een objektief voorgelichte gemeenschap.
Een louter op winst gerichte ekonomie vervreemdt niet alleen de mens
van zijn arbeid, maar leidt onherroepelijk tot overproduktie met de bekende nefaste gevolgen.
Reeds in 1972 opteerden wij voor de
overgang van een winstekonomie naar
een behoeftenekonomie. Niet de eventuele realiseerbare winst maar de behoeften van de gebruiker dienen de
norm te zijn van de produktie.
De kapitalistische maatschappij heeft
een produktie- en konsumptiemoraal
opgedrongen die gemakkelijk kan aanvaard worden door diegenen die kun-

Ik ben er mij tenvolle van bewust dat
deze beschouwingen eerder op het al
gemene vlak dienen gesitueerd te wor
den, wat niet uitsluit dat wij ook ten
overstaan van de huidige politieke
vraagstukken ons standpunt wensen
te bepalen.
Op 12 januari 1975 zijn wij opgestapt
in de betogina tegen de geplande aankoop van vliegtuigen. Wij hebben onze
motieven duidelijk geformuleerd De
parlementsleden -van de VU die samen met ons opstapten hebben onze
standpunten in het parlement verdedigd. Hun houding steekt schril af tegen de buigzaamheid van de CVP-ers
die in Halle voor de show betoogden
en nadien in het parlement bakzeil
haalden.
-^
Wij zijn steeds bereid, samen met alle
echte demokraten, deze strijd verder
te zetten. Op basis van onze beginselen zullen wij steeds de demokratische
vrijheden verdedigen. Wij wensen ons
echter niet op sleeptouw te laten nemen door groepen die hetzij van links,
of van rechts de demokratie belagen
De oproepen tot anti-fascistische of
progressieve frontvorming geven ons
de indruk dat bepaalde groepen twijfelen aan de overtuigingskracht van hun
eigen standpunten en daarom een dekmantel zoeken om hun indoktrinatie
verder te zetten.
- ^ ,-^
Wij wensen geen gebruik te maken
van deze misleidende technieken, ons
demokratisch en progressief standpunt spreekt voor zichzelf.
Ik vraag mij trouwens af waar al deze
frontvormers blijven wanneer dient opgetreden te worden tegen het racisme,
de diskriminatie en de vernedering
waarvan de Vlaming te Brussel het
slachtoffer is.
Of is Schaarbeek dan zo moeilijk te
bereiken ?
Wij hebben steeds de apartheid veroordeeld, niet alleen in Zuid-Afrika
maar ook te Brussel.
Het voorstel van Tindemans om deze
problematiek te bevriezen in zijn zogenaamde gesprekken van gemeenschap tot gemeenschap, is volgens onze mening een louter taktisch maneuver om de verdeeldheid in de schoot
van de regering te verdoezelen en om
hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.
De Volksunie mag aan deze gesprekken slechts deelnemen wanneer de situatie in Schaarbeek en gans de Brusselse agglomeratie volledig aan o(;
normen van de legaliteit beantwoord;
Bovendien moet vooraf duidelijk qtsteld worden welke het standpunt is
dat door de Vlaamse vertegenwoordigers zal verdedigd worden. Het is duidelijk dat mogelijke onderhandelingen
van gemeenschap tot gemeenschap alleen het tweeledig federalisme tot
voorwerp mogen hebben.
Dit kongres moet een nieuwe impuls
betekenen voor de VUJO-werking. Het
zelfbestuurs-ideaal van de Frontbeweging en de sociale ontvoogdingsstrijd
van Daensisme blijven de pijlers van
ons politiek denken en handelen. Het
is onze taak, VU-jongeren, de bezie, Iers te zijn van deze twee evenwaardige komponenten in de Volksunie, zodat onze partij een aantrekkelijk alternatief kan bieden van een maatschappij naar de maat van de mens.
De Volksnuie zal dan nog veel Gulden
Sporen rapen.
HUGO COVELIERS,
Nationaal VUJO-Voorzitter.
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MAART
Diepenbeek : Afdelingsbal in zaal Carlton.
Halen : Jaarlijks ledenfeest in zaal Marvana.
Dilsen : Gespreksavond in café Metropool over « Demokratie of konnmunisme », 20 u. Inleider : Pater Brauns.
14. Neusden : Statutaire bestuursverkiezingen.
17. Genk : Volksvergadering in zaal Rembrandt. Sprekers :
V. Anclaux, J. Olaerts, R. Vanderkerckhove, A. Gysen,
fraktieleidster In de gemeenteraad.
21. Genk : Arr. raad.
22. Arr. abonnementenslag (ook op 23).
22. Maasmechelen : Kant. bal in zaal Vrij Vooruit, Geeststr.
2, Eisden-Maasmechelen. Orkest : Tea Break.

HERDEREN
VERBETERING AFDELINGSWERK
Met het oog op de verbetering
van de afdelingswerking werden
een aantal besprekingen gevoerd
tussen verschillende bestuursleden en het arr. bestuur.
LANAKEN
OPRICHTING AFDELING
Als de vooruitzichten niet be-

driegen zullen wij eerlang kunnen overgaan tot de oprichting
van de nieuwe afdeling Lanaken.
Rekem-Neerharen kan dan zijn
eigen weg gaan.
NEEROETEREN-OPOETEREN
REDAKTIERAAD
Een volgende uitgave van ons
blad •> Oetergalm » Is op komst.
De redaktieraad, met verschil-

lende nieuwe mensen, zal voor
een nieuwe start van ons blad
zorgen.
BESTUURSVERGADERING Ten huize van J. Cuppens
kwam het bestuur van de afdeling samen. Op de agenda o.m. :
Abonnementenslag. J. Cuppens
zorgde reeds voor 22 nieuwe
abonnementen ; Ledenslag. : de
afdeling telt momenteel 101 leden ; uitgave « Oetergalm » ;
Overdracht van de afdelingskas
aan A. Hellings ; Opstelling van
nota over de kantonnale werking.
UITGEBREIDE VERGADERING
« Werkgroep
gemeenteraadsverkiezingen ». Onder voorzitterschap van J. Cuppens was er een
eerste vruchtbare
vergadering,
met vrije gedachtengang over de
volgende
gemeenteraadsverkiezingen.
TOMBOLA
10 jaar VU Neeroeteren-Opoeteren. De afdeling zal haar bal
verschuiven naar het najaar 1975.
In het voorjaar zal een tombola
ingericht worden om alzo fondsen te verzamelen voor de afdelingskas.
FUSIE
Huis aan huis werd een brief

OOST-VLAANDEREN
AALST (Arr.)
DIENSTBETOON
P.J. HENDRICKX
3de zat. : 10 uur : Café Van
de Velde, dorp, Oordegem ; 11
uur : Café Desire Troch, dorp,
Wanzele ; 11 u. 30 : Café Lamot,
dorp, Impe.
2de maandag : lokaal Reinaert,
Kasteeldreef, Lede, vanaf 20 uur;
iedere vrijdag van 10 tot 11 uur :
Gulden Vlies, Aalst, thuis steeds
tel. 70.07.30.

meentebelangen » : maandag 10
maart op het Zandeken ; 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 T4 maart te
Ertvelde in centrum •" Oud Gemeentehuls », telkens om 20 u.
De meerderheidsgroep « Vlaamse
Gemeentebelangen », waartoe onze VU^mandatarissen behoren, rekent op grote interesse van de
bevolking.

AALTER-BELLEM-LOTENHULLEPOEKE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : wekelijks op donderdag, 11 tot 12 u.. Ter Walle 12,
tel. 091/74.25.00.
HUWELIJK
Ons bestuurslid Lieven Bockaert
is In het huwelijksbootje gestapt
met Grietje De Cuyper uit Brussel. Namens het bestuur bieden
wij onze welgemeende wensen
aan.
BESTUURSVERGADERING
Onze laatste bestuursvergadering ging door te Maria-Aalter.
Speciale aandacht werd gevestigd op de fusieplannen die door
de minister van Binnenlandse Zaken werden opgesteld.
SOC. DIENSTBETOON
'De nieuwe aangiften van de
belastingen worden terug in onze postbus gestopt. Iedereen die
moeilijkheden heeft met het invullen mag gerust iemand van
het bestuur raadplegen.

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.

DEINZE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : wekelijks op donderdag, van 10 tot 12 u., Drisstr. 36,
tel. 091/86.21.79.
ERTVELDE
FUSIES
Is het fusieplan Ertvelde-Sleldinge-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 Ge-

GAVERE
SUKSES . NAKLANK - LUSTRUMBAL
Marva, Plet De Pauw, Mare De
Langhe en zijn achterban van medewerkers belder kunne speelden 'het klaar om op 1 maart de
konkurrentie met lengten te kloppen. Oswald Van Ooteghem en
Kris Versijck waren er ook. Veel
belovers waren er niet. Gelukkig,
want ze konden niet binnen.
BETOGING SCHAARBEEK
Geen woorden maar daden. Op
16 maart gaan we op bezoek bij
Nols. Samen uit, samen thuis.
Voor afspraak : dr Meysman, Melsen.
GENTBRUGGE
GEMEENTERAAD
Veel belangstelling, o.a. sen.
Van Ooteghem en Maartje Van de
Velde, plaatselijk VU-voorz. Alhoe.
wel een totaal verraste burgemeester In paniek de zitting
schorste
kon
fraktlevoorzitter
AImé Verpaele nadien toch een
krachtig VU-protest formuleren tegen een dienstnota aan het gemeentepersoneel waarin het sche.
penkollege tracht het inzagerecht
van de gemeenteraadsleden te
beknotten. Het scenario van het
verder verloop van de zitting is
bekend. Gevatte tussenkomsten

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 straten
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 stadhuls van onze eregasten : Frans
Vander Eist, Wim Jorissen, Hugo Schiltz, Maurits Coppieters, e.a.
Om 12 u. 30 : jubileumbanket in « Den Ommeganck », Grote Markt.
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van een vinnige VU-fraktie die het
schepenkollege telkens de adem
afsnijden, tot jolijt van de vele
supporters in de zaal. Een voorstel van A .Verpaele om tramlijn
22 te verlengen tot aan een sociale woonwijk zal nader onderzocht
worden. Zijn opmerkingen inzake
het niet-ultbetalen van onteigeningsvergoedingen aan de kleintjes maar de kontante uitbetaling
van 39 miljoen aan een grootgrondbezitter kwamen hard aan.
inzake de plannen i.v.m. de school-,
gebouwen had raadslid Jan De
Moor heel wat suggesties en
voorstellen om een optimaal rendement te bekomen. Een voorstel
om in een vrijstaand lokaal een
klubhuisje voor bejaarden in te
richten zal onderzocht worden.
Over het in gebreke blijven van
het kollege inzake toepassing van
de wet op de oppervlaktewaters
sloeg hij nagels met koppen die
het kollege een rode kop bezorgden. Evenzo met zijn interpellatie
over het sinds 5 jaar aanslepende
dossier van de St-Ellgiuspastorie,
een monument van administratieve onkunde die vele duizenden
aan de gemeenschap zal kosten.
Ook tijdens het vragenuurtje was
het enkel de VU die aan bod kwam
zodat de joernalisten na afloop
enkel lof over 'hadden voor onze
3 mandatarissen en hun werking.
De trouwe aanwezigen gingen
eens te meer voldaan huiswaarts.
VUJO
Ook wij doen mee aan de Studentenbetoging van TAK op 12
maart te Gent. (Verzamelen : 15
u., Veerleplein, bij het Gravensteen). En op 16 maart trekken
wij mee naar Schaarbeek. Maak
op uw school propaganda voor 12
maart ! Steun de organisatie die
de hele Nols-affaire aan het rollen
bracht ! Herkenningstekens voor
16 maart te koop aan 25 fr. bij
TIjl Waelput, Bosstr. 150. Vergeet
het niet : het inrichten van betogingen kost geld !
KOO-BEJAARDENZORG
De KOO van Gentbrugge werft
4 bejaardenhelpsters aan met min
21 jaar. Inl. dringend vragen aan
KOÓ-lid Raoul Vercauteren, Brusselsestwg.
GENT
ZIEKENFONDS FLANDRIA
BRUGSE POORT
Zitdag : wekelijks op maandag,
17 tot 19 u., Fonteyneplein 22,
tel. 091/26.57.26.

gepost te Opoeteren om krachtig
te protesteren tegen de politieke
opdeling van Opoeteren en tegen
het advies van de bestendige deputatie van Limburg die Opoeteren in twee stukken verdeelt.
Een plakaktie en handtekenaktie
staan verder op het programma.
Tot nog toe mochten we reeds
heel wat simpatie van de bevolking (vooral de middenstanders)
ondervinden. We doen voort.
OPGLABBEEK
BESTUURSVBRKI£ZING
Ons afdelingsbestuur organiseert de a.s. statutaire bestuursverkiezingen op zondag 13 april.
Al onze leden worden hiervan nog
tijdig verwittigd.
ST-TRUIDEN
BESTUU'RSVBRGAOERliNG
Op onze maandelijkse bestuursvergadering van maandag 3 maart
in lok. Sevilla te Brustem, werd
een kort overzicht gegeven over
leden- en abonnementenwerving :
de jongste weken werden een
tiental nieuwe abonnementen gemaakt, zodat onze afdeling thans
reeds haar streefcijfer 1975 behaald heeft. Wij plannen thans 'n

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

ZONHOVEN
AFDELINGSNieUWS
'Het 'bestuur van onze afdeling
kwam samen op maandag 3 maart
In lok. Zonnehof. De ledenvernieuwing werd grotendeels afgerekend, tegelijkertijd werd een financieel verslag van het afgelopen jaar opgemakat. Wij plannen
nog deze maand een verruimde
vergadering voor bestuur, mandatarissen en kaderleden, waarop
wij de a.s. 'bestuursverkiezingen
wilen bespreken, die zeer belangrijk zullen zijn, vooral met het oog
op de gemeenteraadsverkiezingen
van volgend jaar. Arr. voorz. Renaat Vanheusten gaf nog een
overzicht over de geplande VUaktivlteiten, waarbij vooral de
abonnementenwerving
vooraan
staat.

IflLCnDlli
MAART
Oordegem : Afdelingsfeest Dender-West om 19 u. 30 in
zaal Fiesta.
Melle : VU-bal in zaal Flormanic, Gemeenteplein, om
21 u. Orkest Jean Monet. Inkom 50 fr., aan de kas 60 fr.,
jeugd 40 fr.
Wondelgem : Viering 10-jarig bestaan. Om 15 u. 30
start van de optocht met harmonie en vlaggen (samenkomst Martelarenplein (Station). Om 18 u. : feestzitting
in zaal De Nachtegaal, Spoorwegstr. 84. Om 19 u. 30 :
feestmaal aan 200 fr. Inschr. bij A. Maenhout, Boterbloeml. 20. Om 21 u. 30 : gratis bal.
Wetteren : Kolportage. Samenkomst in De Klokke, om
9 u.
10. Ertvelde : Verzameling bij W. De Caestecker voor het
inbinden van oud papier.
10. Gent-Zuid : VU-vergadering.
10. Muide : VU-vergadering.
11. Gent Centrum : VU-vergadering.
12. Gent-Zuid : Vergadering in de Monopole. Voortaan elke
tweede woensdag van de maand.
13. Ertvelde : Informatie-avond over het gewestplan Gent
en Kanaalzone om 20 u. In het Vlaams Huis.
13., Gent : « Wij-Vrouw«ri », spreekbeurt over de Koerden
door W. Kuijpers in zaal Roeland, om 20 u.
14. Deinze : Hutsepot en mosselsouper om 20 u. In café
Rossbrau, Markt 144. Prijs : 125 fr. Gastspreker : sen.
M. Coppieters. Na de maaltijd wordt Wachtwoord georganiseerd.
14. Aalst : Arr. raad om 20 u. in lok. Het Gulden Vlies.
14. Wetteren : VOS, 19 u., St-Gertrudiskenk. Mis met offer
voor overleden leden.
15. Denderhoutem : 14e Nachtbal In zaal Casino, Dorp, 21 u.,
orkest Paul Roelandt.
15. Meetjesiand : VU-bal in zaal Europ te Eeklo.
17. Wetteren : Bestuursvergadering In De Klokke, om 20 u.
18. Merelbeke : Namiddag voor onze Vlaamse gepensioneerden om 15 u. in zaal Rola.
20. Gent : Emiel Hullebroeck-herdenking In zaal St-Bavo,
Lange Boomgaardstr. om 20 u.
21. Zwijnaarde : Informatie-avond over de politieke aktualltelt in zaal Huyghe, Hutsepotstr. 31, om 20 u. Spreker :
V. Anclaux.
22. Welle : VU-dansfeest In zaal « Eendracht », Dorp, Orkest
" The Second Act » en zangeres Christli. Aanvang : 21
u. 30.
23. Wetteren : Kolportage. Samenkomst in De Klokke, om
9 u.
25. Gent Zuid : « Waarom en hoe de inflatie bestrijden ? ».
Spreker : sen. Lode Claes. Zaal Reinaert, Maria Hendrikapleln (St-Pletersstation). Om 20 u.

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 ontvangst zal nemen op iedere
dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 u.
in het sekr. van de KOO, Dorp 14,
Heusden.
MEETJESLAND
GEWESTPLAN

KLUISBERGEN
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN

voorlichtingsvergadering,
waarschijnlijk volgende maand, waarna ook de statutaire bestuursverkiezingen aan de beurt komen.
Vermelden we nog dat een afvaardiging van ons bestuur aanwezig
was op het VUJO-kongres te StNiklaas en terugkeerde met het
vast voornemen ook In St-Truiden
de VUJO-werking te stimuleren.

KANAALZONE

Alle afdelingen uit het Meetjesiand zullen zeker Interesse hebben voor deze belangrijke-vergadering. Voor alle Inl. zie onder
Ertvelde.

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. ; Daplël Beernaerts,
Driesstr. 87, Melle-Centrum, elke
dinsdag van 19 tof 22 u. ; Gratiën
Leurquin, Gontrode Heirweg 171,
Melle-Centrum, alle dagen ; KOOzaken, Godelieve Van Loo, Driesstr. 61, Melle-Centrum, alle dagen ; of bel gewoonweg de Volksunie 30.05.75, tussen 19 en 21 u.,
en maak een afspraak.
BETOGING SCHAARBEEK
Wij gaan opnieuw, en vermenigvuldigen ons. Naar Schaarbeek
op 16 maart e.k. Regenkledij gewenst. Afspreken met Gratiën
Leurqain, Gontrode HeirWeg 171.
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IN DE PROVINCIERAAD
ONWETENDHEID OF KWADE TROUW ?
Gedeputeerde De Cuyper dichtte me in •• De Eecloonaar » van 21 feb.
75 « volslagen onwetendheid » of « opzettelijke kwade trouw » toe.
Boeiende keuze<
Onwetendheid ?
Ik had gezegd en geschreven, dat de provinciale hoofden de miljoenen
met kwistige hari'd blijven rondstrooien : 6 miljoen voor een cafetaria
in Het Leen, 9 miljoen voor een parkeerplaats. De h. De Cuyper betwist deze gegevens niet. Hij bevestigt ze zelfs. Waar hij onwetendheid ziet zitten, is me een raadsel. Hij schrijft dat de uitgaven voor
een cafetaria tot het minimum noodzakelijke zullen beperkt worden.
Waarvan akte. Dit hebben we dan toch al bereikt.

MERELBEKE
BETOGING SCHAARBEEK
Op zondag 16 maart betogen
we met vreugd, doch in eer en
deugd, tegen Nols. Daarom verwachten we de massale inschrijving der stoere Davidsfondsers
bij Paul De Belle, Bergwegel 36.
Bus beschikbaar.
GENTBRUGGE
PETEGEM-WORTEGEM
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN
Zitdag : café De Klok, Krauwelstr. 3, elke 1ste dinsdag, van 19
tot 20 u.
WETTEREN

De gedeputeerde legt nog uit, dat in de 9 miljoen voor de parkeerplaats ook afbraakwerken begrepen zijn. Zulks blijkt echter in geen
geval uit 'het officiële begrotingsdokument, nooh uit de toelichting.
Voor afbraakwerken is trouwens een afzonderlijk krediet voorzien van
2 nrdijoen (art. 760/730/02, ter inzage bij de raadsleden).
Opzettelijke l<wade trouw ?

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).

In oktober '74 hield ik in de provincieraad een tussenkomst over Het
Leen. Ik formuleerde een tiental positieve voorstellen. Na mij nam de
h. Oe Ouyper het woord. Tot mijn met geringe verbazing beschuldigde
hij mij van 'kwade trouw. Toen ook al ! De aandachtige lezer kan vaststellen, dat de achtbare gedeputeerde met metode werkt. Evenwel lijkt
me zijn optreden niet vrij te pleiten, van een bepaalde eentonigheid.
Toen ook al stak hij een bestraffend vingertje uit naar de natuurbeschermers [voor hem zijn dat « de groene jongens »), die hij er van
betichtte, zelfs de vreedzame wandelaars van de derde leeftijd uit Het
Leen te willen verdrijven. (De man gaf bli>k van verbeelding).

OOSTERZELE
BETOGING SCHAARBEEK
Ook de verontwaardigden van
CVP, PVV en BSP kunnen hun hart
verlichten te Schaarbeek op 16
maart. Inschr. bij M. Parewijck,
Dorp 8.

Tot besluit : de h. De Cuyper heeft duideli}k gemaakt, dat hij geen afwijkende meningen over Het Leen kan dulden. Kritiek, het mag nog gezonde zijn, wordt door deze gezagsdrager bestempeld als kwade trouw.
Wie niet slaafs wil kni'kken wordt, ëij gebrek aan ernstige argumenten,
bedolven onder scheldwoorden.
Het verschijnsel is bedroevend en heeft mijn inziens iets te maken
met « niveau ».
FONS VAN HOLDERBEKE,
Prov. raadslid

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. 050/41.36.54

Hoeck door het toneelgezelschap
Yvonne Lex. Het stuk handelt
over een zaak die veel verwantschap vertoont met de zaak Irma
Laplasse. Genummerde kaarten
zijn te verkrijgen bij onze penningm. Leo Devreese (tel. 051/
50.07.49).
ETTELGEM

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.
OPVOERING .. 'DE ZAAK »
Op vrijdag 14 maart te 20 u. 30
wordt In de koncertzaal van het
Stedelijk Casino ,het toneelstuk
• Oe Zaak » (Irma Laplasse) van
Albert Van Hoeck, opgevoerd door
het toneelgezelschap Yvonne Lex.
Toegangskaarten zijn te bekomen
de maan-, woens- en vrijdag van
17 u. 30 tot 19 u. 30 op het sekr.
van de sted. kultuurraad (station),
tel. 050/41.16.69. Prijs ; 80 fr. ;
met Kultuurkaart, CJP of Plus-3Pas, 40 fr. ; gratis met strook van
Kultuurkaart. We zetten al onze
lezers aan deze aangrijpende ver-'
toning bij te wonen.
BEAUVOORDE
APR. RAAD
Voor de eerste maal in de geschiedenis van Vinkem en Wulveringem is er iemand die een
belangrijke funktie in de VU zal
waarnemen : vorige zondag werd
onze vriend Herman Cosman door
de raad gekoöpteerd. Herman
waoht heel wat werk, want Beauvoorde is eigenlij'k voor de VU
nog ontwikkelingsgebied. Nu, het
ligt in goede handen.
DIKSMUIDE
« DE ZAAK »
Op woensdag 19 maart om 20u.
wordt in het Vlaams Huis te Diksmuide een opvoering gebracht
van de <• De Zaak », van A. Van
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JAAR VAN DE VROUW
In het jaar van de vrouw werd
onze BSP-burgemeesteres door de
rechtbank te Brugge veroordeeld
wegens het schenden van geheimen, ten nadele van ons raadslid
M. IMeyns. Docht anderzijds kwam
na verzorgde propaganda, ons bestuurslid Marie-José Vervaecke,
als eerste uit de bus vorige zondag bij de koöptatie in de arr.
raad. Proficiat Marie-José.
ICHTEGEM
LEDENFEEST
Ongeveer vijftig personen hadden zich ingeschreven voor de
koffietafel die in het feestpaleis
De Engel onze leden jaarlijks samenbrengt. Proficiat en dank voor
de medewerkers. Verhaest uit
Kortrijk bracht een enig mooie diareeks over Frans-Vlaanderen en
Miei Vansteenkiste bracht er het
entoesiasme weer in voor de betoging te Schaarbeek op 16 maart.
IZEGEM
GELUKWENSEN
Oe VU-afd. Izegem is verheugd
om de talentvolle en kreatieve
kinderen in hun middens te hebben. Els Deplancke, dochter van
Van Ackere. behaalde bij de interkommunale tekenwedstrijd voor
het 2de leerjaar de 1ste prijs.
Langs deze weg wensen wij het
jonge meisje van harte geluk en
zeggen doe zo voort. Tevens
wensen wij ook de ouders geluk
met de behaalde prijs van hun
dochter.
KORTRIJK (Arr.)
KADEROAG
Op zaterdag 15 maart van 9 u.

OUDENAARDE-RONSE
BROEDERBAND
Het 4de jaarlijks feest der afdeling gaat door heden zaterdag 8
maart. Programma : 19 u. : h. mis

voor de overleden leden van Broederband. Celebraat en homilie :
e.h. Carlos Van Schoonenberghe.
Organist : de h. Adiel Vanden
Abeele. De h. mis wordt opgedragen in de kapel van de Carmel,
Einestr. 40 te Oudenaarde (zijstraat van de IVIarkt) ; 20 u. :
Samenkomst in het spijshuis De
Zalm, Hoogstr. 4, Oudenaarde.
Gastspreker : de h. Piet De Pauw
(TAK). Tussendoor zullen enkele
gedichten voorgedragen worden
door mevr. Anita Van HoutteBeyaert. Eetmaal : 200 fr.
ST-DENIJS-WESTREM
WELKOM !
Zaterdag 22 maart om 20 u. :
een avond met Hugo Schiltz in
het Gildenhuis, Kerkstr. Toegang
gratis. De plaatselijke inrichters
rekenen op een sterke vertegenwoordiging van de omliggende
afdelingen.

GEVRAAGD : UITBATER VLAAMS HUIS
— Geen overname.
— Geen beginkapitaal nodig.

ZOMERGEM
ROUW
Op 17 februari stierf plotseling
zonder ernstig ziek te zijn geweest, ons aller vriend Leon De
Coninck. De verslagenheid onder
familieleden en vrienden was
zeer groot. Terug was een familievader en tevens een groot Vlaming heengegaan. Vriend Leon,
heeft tijdens zijn te kort leven,
voor zijn Vlaams ideaal, grote of-

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE

fers moeten brengen. Alom tegenwoordig op Vlaamse manifestaties, hoe dikwijls was hij niet
in Diksmuide en hoe dikwijls
stapte hij mee op in betogingen
waar Vlaamse eisen werden gesteld ?
Leon, uw vrienden, vergeten u
niet !
Een kleine maand geleden genoot hij nog midden ons van het
sukses dat ons jaarlijks bal kende. Leon, de strijd gaat verder tot
de algehele ontvoogding van het
Vlaamse volk.
Langs deze weg willen wij als
afdeling nogmaals onze blijken
van medevoelen laten geworden
aan de achtbare familie van de
overledene.

30 tot 17 u. gaat, onder leiding
van het Dosfelinstituut, 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.).

VEREIST : Zin voor omgang met mensen. Reeds aktief zijn of
geweest zijn in partij of kulturele organisatie.
GEBODEN WORDT : Met medewerking van ruime kern, zelfstandig een zeer renderende zaak te kunnen opbouwen.
VOOR INLICHTINGEN : Enkel 's avonds na 19 u. : Roland Verhaest. Weststraat 88, 8770 Ingelmunster, tel. 051/30.15.73.

KflLCnDIR
MAART

12.
16.
17.

22.

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.

22.

Vichte-Tiegem : Afdelmgsbal in zaal Stijn Streuvels, Ingooigem. Inkom : 50 fr.
leper : Turnlessen Vlaamse Vrouwenvereniging leper
(VVI), Instituut Immaculata, aanvang 20 u. (ook op
woensdagen 19 en 26 februari).
Koekelare : Kolportage, om 9 u. (Hertog van Arenberg).
Middelkerke : Were-Di, vergadering van het uitgebreid
arr. bestuur.
Kortrijk : Voordracht door de h A. Malfait, « Aandachtpunten bij onze belastingsaangifte. Hoe, minder belastingen betalen ? ». Lok. 1302. Om 20 u.
St-Kruis (Brugge) : Ledenfeest in de herberg St-Elooi,
om 20 u. 30. Prijs • 100 fr. Inschr. tegen uiterlijk 15
maart bij : O Dombrecht. Engelendalelaan 40 ; J. Van
Vlaenderen-Tuyaerts, Kastanjelaan 3 ; R. Van Loo,
Schaakstr. 56 en B. Van Vlaenderen, Moerkerkestwg 481.
Zarren-Werken : Lentebal in zaal Riva.

VERRASSING

ARR. KADERDAG MET Dl TE KORTRIJK

Gelieve volgende datum vrij te
houden : 21 maart ? ? ?
Er wacht u allen op deze datum een verrassing ? ? ?
Waar : in zaal Strobbe
Verder nieuws volgt nog in de
Periodiek...

Het Dosfelinstituut organiseert samen met het arr. bestuur Kortrijk
een arr. kaderdag op zaterdag 15 maart. Het is de bedoeling een aantal aktuele, politieke problemen te bespreken en verder aandacht te
besteden aan de organisatorische werking en uitbouw van de afdelingen in het arr.

INVULLEN

9u.30 : Inleiding tot de kaderdag, praktische informatie.
9u.45 : Aktuele politieke problemen. 1. De inflatie en haar gevolgen,
de inflatiebestrijding, het VU-anti-inflatieplan, in het bijzonder de situaties van de KMO's. Inleiding door volksvert. Paul Peeters. 2. Andere
politieke knelpunten : onderwijs en kuituur, taalwetgeving, gewestvorming.
11U.00 : Pauze.
Ilu.15 : Vragen stellen gezamenlijk gesprek.
12U.30 : Einde ochtendprogramma.
14U.30 : Vraagstukken rond organisatie en werking van afdelingen. Begeleiding en informatie door Johan Beke, stafmedewerker Dosfelinstituut. Werkvergadering rond de door ons gestelde problemen. Welke
oplossingen zijn er ? Verdere toelichtingen over het goed werken in
de afdelingen. Tussenin koffiepauze.
17U.00 : Evaluatie + einde van de kaderdag.

BELASTINGSAANGIFTEN
Zoals ieder jaar worden binnen
enkele dagen opnieuw de belastingsaangiften uitgereikt. Voor velen een bron van moeilijkheden en
tijdverlies. De Volksunie van uw
arr. tracht hieraan te verhelpen.
Uw aangifte wordt bij ons deskundig (zo weinig mogelijk belastingen) en gratis ingevuld. Ten ge.
paste tijde zullen zitdagen ingericht worden te Zwevegem, Deerlijk, 'Menen, Viohte, Lauwe, Gullegem, Harelbeke.
Nu reeds werden volgende zitdagen definitief vastgelegd : Wevelgem : ten huize van L. Vansteenkiste, zaterdag 15 maart van
9 tot 12 u. en op maandag 24
maart vanaf 20 u. ; Kortrijk : lok.
1302 op maandag 17 en 24 maart,
telkens om 18 u. 30.
Voor dringende gevallen kontakt
opnemen met W. Vandevyvere,
verantwoordelijke voor dienstbetoon — O. Camerlyncklaan 121,
Kortrijk, tel. 21.40.01.

Programma :

Praktische informatie
Waar ? : Lokaal 1302, B. fieinaertstr., Kortrijk.
Inschrijvingen : 1) Deelname door insturen van inschrijving vóór 10
maart 1975 naar Roger Vandewattijne, Leopold III laan 35a te Kortrijk. 2) Maaltijd : men kan ter plaatse een warme middagmaaltijd krijgen voor 120 fr. (ter plaatse betalen), maar vooraf inschrijven.
KACHTEM
DIENSTBETOON WEST-FLANDRiA
Aarzel niet langer... Beslis vandaag nog ! Sluit aan bij het VI.
Ziekenfonds West-Flandria. Raadpleeg onze afgevaardigde voor
Kachtem : Buyse Jacques, Eikstr.
13, 8701 Kachten, tel. 051/30.18.23.

Uitbetaling : iedere donderdag
van 16 tot 18 u.
VLAAMS ZIEKENFONDS
Uw vertegenwoordiger : mevr.
L Decoopman-Vanassche. Bureel:
GentSfestr. 18, 8700 Izegem, tel.
051/30.33.37. Bureel is alle dagen
open van 14 tot 17 u.

WIJ IS

WIJ in D€ I/OLK9Uhl€
De arr. raad van de Volksunie
in 0-V-D, in vergadering te Diksmuide op 2 maart 1975 :

KOEKELARE
KOiPORTAGE
Wegens de ibelangrijke betoging
te Schaarbeek, waaraan vele Koekelaars gaan deelnemen heeft
het bestuur besloten de kolportage die voorzien was voor 16
maart naar een latere datum te
verdagen.

— neemt met verontwaardiging
kennis van de ondemokratische
houding vart bepaalde burgemeesters in het Brusselse in verband
met de toepassing van de taalwetten ;

GEMEENTERAAD

— acht zich als lid van de Nederlandse taalgemeenschap door die
houding beledigd ;

Een belangrijke motie, ingediend door Jef Hendryckx, werd
door de oppositie ingediend naar
aanleiding van het geval Nols. De
Koekelaarse gemeenteraad heeft
deze motie goedgekeurd en dit
verdient voorzeker navolging in
vele gemeenteraden.
ARR. RAAD

— verwijst naar artikel 6-Bis van
de grondwet, dat ondermeer zegt:
het genot van de rechten en de
vrijheden moet zonder diskriminatie verzekerd worden ;

Jef Hendryckx die ontslag nam
uit het arr. bestuur om beroepsredenen kwam met klank zijn
plaats weer innemen in de arr.
raad van 0-V-^D. We weten dat hij
daar goed werk zal verrichten.
MIDDELKERKE
UITSLAG TOMBOLA VOLKSUNIE
16 FEBRUARI 1975
11252 - 4241 - 8100 -. 2687 •11078
3571 - 1549 - 6134 -- 7092 - 6705
3417 - 1879 - 7401 -- 4206 . 3137
2614 - 11373 - 4629 - 11952 - 4423
11839 - 11148 - 8324 -- 9402 - 3747
1965 - 8256 - 11404 - 9241 - 6257
6318 - 3612 - 1499 - 4166 - 9706
1323 - 4589 - 3917 - 9992 - 9273
4351 - 9054 - 11453 11740 - 3052
7941 - 1102 - 10139 - 6939 - 6754
5236 - 11602 - 4416 - 9574 - 6345
8905
1639 - 11894 -. 8155 - 4636
11365 - 4457 - 11254 - 1570 - 4431
2527 - 11125 - 8230 -10825 - 5141
5747 - 9610 - 2382 - 8187 - 11891
1022 - 9425 - 5388 -• 1934 - 6003
10408 - 1717 - 6018 -- 2749 - 6547
4039 - 3443 - 8821 - 3392 - 11575
10834 - 2759 - 4950 - 11026 . 8378
7104 - 9825 - 11511 -- 8957 - 7778
2492 - 5644 - 1152 - 8039 - 1972
8097 - 10803 - 5167 -11918 - 4841
1558 - 6704 - 9413 - 7197 . 9384
10999 - 1761 - 10879 - 10500 - 1243
7842 - 6004 - 9113 - 4514 - 10001
7591 - 5488 - 4047 . 11569 - 7232
10937 - 1476 - 3902 - 5214 - 9303
5380 - 8763 - 1662 - 9924 - 10103
9249 - 7608 - 1686 4359 - 10820
Omslagen : 3246
2566 - 3236
2728 . 1919 - 1468 2175 - 3557
1034 - 3610.
OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (Arr.)
PARTIJRAAD
Aangezien O. Huyghebaert thans
als voorz. deel uitmaakt van de
partijraad, moest hij als 2de vertegenwoordiger van 0-V-D vervangen worden. De arr. raad verkoos dan ook met grote meerderheid Reimond Ruysschaert tot onze 2de afgevaardigde in de partijraad. We hopen dat met deze
VUJO-er ook de jongerenwerking
zal verstevigen en wensen hem
fevens proficiat.
ARR. RAAD
Onze raad ging over tot koöptatie van 4 raadsleden en uit zeven
kandidaten kwamen als verkozenen uit de bus : Marie-José Vervaecke, Jef Hendryckx, Herman
Cosman en Pol Degrauwe. Van
harte proficiat en veel werklust.
MOTIE
Onderstaande motie werd door
de raad aan de pers meegedeeld.

— veroordeelt de beslissing van
bepaalde gemeentebesturen in 't
Bruselse waardoor de Vlamingen
in die gemeenten over een slecht
sociaal dienstbetoon beschikken,
daar waar de franstaiigen en de
vreemdelingen over alle faciliteiten 'beschikken ;

— betreurt zeer sterk de houding
van de minister van Binnenlandse
Zaken die zich onttrekt aan zijn
verplichtingen ten overstaan van
weerspannige burgemeesters ;
— doet een dringend beroep op
de eerste-minister om onverwijld
een einde te doen stellen aan deze onduldbare toestand voor de
Vlamingen in het algemeen en
voor de Vlaamse inwoners van
het Brusselse in het bijzonder.

WERF NU
EEN
NIEUWE
ABONNEE !
HET IS
MEER
DAN
EEN PLICHT
OOSTENDE-CENTRUM
ABONNEMENTENSLAG
Niet zonder voldoening hebben
we onze vriend Eugeen Franco op
de derde plaats gevonden bij de
eindstand. Voor hem was een
Gentenaar, uit een veel grotere
agglomeratie en Mia Deprins. Wij
feliciteren Eugeen van harte voor
zijn taaie inzet voor « Wij •», en
tevens voor De West.
ROESBRUGGE
GROETEN UIT ZUID-AFRIKA
Langs deze weg laat Kamiel Inghels alle vrienden groeten van
het Bertennest, de VU en uit het
Gentse. Als hoornblazer en vokaalsolist in het luchtmacht-orkest der Suid-Afrikaanse Weermacht kan hij zich thans uitleven
en uitblazen.

RECHTZETTING
Volksvertegenwoordiger

Em.

VANSTEENKISTE

Arrondissement Veurne - Diksmuide - Oostende
Vlaamse soldatendienst « Ik dien », van Iseghemlaan 6, Oostende (alle
inlichtingen m.b.t. leger, m i l i t i e , e n z m . ) .
Eerste zaterdag van de maand ;
V E U R N E : 9 uur « De Beurs », M a r k t .
D I K S M U I D E : 10 uur , Vlaams Huis «, Ijzerlaan.
H O U T H U L S T : 11 uur bij 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 Arcnberg », Moerestraat.
I C H T E G E M : 1 3 u 3 0 bij Mevr. L. Dekeyser, Engelstraat 1 0 .

Derde zaterdag van de maand :
WESTENDE : 9 uur i Casino x a f é , Essex Scottishlaan.
M I D D E L K E R K E : 10 uur a: Were di »,, de Smet de Naeyerlaan.
EERNEGEM : 1 1 uur c Riva-Venus », A a r t r i j k e s t r a a t .
DE H A A N : l l u B O « De Torre » gasthof - b i j tramhalte.
VLISSEGEM : 12 uur bij Irma Vanhaecke ( c a f é ) , Kerkstraat ( d o r p ) .
BREDENE : 1 2 u 3 0 bij K. Haeck - Driftweg 5 9 .
OOSTENDE (Vuurtoren) : 13 uur < Vlaams Huis », Voorhavenlaan.
Elke maandag - op afspraak : van Iseghemlaan 6, Oostende (telefoon :
059/70.95.48.).

WIJ 16

VICHTE-TIEGEM
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Uitbetaling iedere 2de en 4de
vrijdag van de maand : van 18
tot 19 u. te Vichte bij Ernest Waelkens en van 19 u. 15 tot 20 u. 15
te Tiegem bij Erik Waelkens.

DOSFELINSTITUUT

SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 109 en Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108.
WERVIK
VLAAMS ZIEKENFONDS
WEST-FLANDRIA
Zitdagen : Geluveld-Zartdvoorde : 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.
VERKIEZINGEN 1976.
Zoals iedereen weet, zijn er
volgend jaar opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Ten einde de
VU de noodzakelijke financiële
middelen te kunnen bezorgen,
wordt er een verkiezingsfonds
opgericht. Nu reeds kan men zijn
persoonlijke grotere of kleinere
bijdragen geven aan de bestuursleden. Later wordt er een rekeningnummer
kenbaar
gemaakt
voor degenen die wensen over te
schrijven of te storten. Laten wij
met velen ons steentje bijdragen,
zo worden de persoonlijke inspanningen niet te zwaar en krijgen we toch een goed resultaat.
Met dank bij voorbaat I
RECHTZETTING
In hetgeen wij vorige week lieten verschijnen omtrent de diareeks over de Westhoek, vergaten wij de aanwezigheid te vermelden van de schepene voor
sport en kuituur. Volledigheidshalve deze rechtzetting Toch .willen wij hier nog eens onderlijnen
welk een flop van jewelste de belangstelling van onze vroede vaderen wel was. 3 stadsbestuurders
op 15 I Het kon natuurlijk nog altijd een beetje slechter. Doch het
moest veel beter geweest zijn.
Wij herinneren ons nog heel goed
die enorme manifestatie te leper
ingericht door de CVP-mantelorganisaties onder de titel : « Onterfd Westland wil leven ». Het
was een mooi zoethoudertje voor
onze bevolking waarvan ze in
Brussel echt niet wakker gelegen
hebben. Ook met de CVP-ministers en hun blauwe en rode zakkenvullerskollegas. Het feit dat
we te Wervik over een blijkbaar
eeuwige
kandidaat-senator
beschikken, verandert niets aan de
Westhoekmiserie.
ABONNEMENTEN
Nog hebben enkele mensen hun
abonnement niet vernieuwd. Willen zij dit eerstdaags doen met
één der bestuursleden ?
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Loopt niet achterna I Zorg nu
reeds voor uw inschrijving bij een
Vlaamse
ziekenfondsorganisatie.
Uw lidmaatschap bij ons Vlaams
ziekenfonds
West-Flandria
ontneemt Vlaanderens vijanden veel
mogelijkheden op financieel vlak,
die ze anders tegen ons aanwenden. Alle inl. bij Jef Claeys, Ten
Brielenlaan 108, Wervik.
Zitdagen voor maart : Zandvoorde-Geluveld : zaterdag 15
maart van 9 tot 10 u. bij Verbeke
Wilfried, Zandvoordedorp 22 ;
Wervik : 14 en 28 maart van 18 u.
30 tot 19 u. 30 bij Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 75.
WESTENDE
ARR. RAAD
Onze penningm. Pol Degrauwe
werd vorige zondag gekoópteerd
in de arr. raad. Proficiat Pol en
veel werklust. Nu is het de opdracht van Westende zo spoedig
mogelijk aan 125 leden te geraken, en dan kunnen we met drieen naar de raad. En dat is best
doenbaar.

Een voorbereidingskursus op de gemeenteraadsverkiezingen
en vooral direkt gericht op de praktijk. Deze kursus is zo opgezet dat naast de informatie, groepsgesprekken en praktische oefeningen de deelnemers direkt naar de praktijk brengt.
Het programma bevat vier delen :
1. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede VlaamsNationale gemeentepolitiek, de fusieproblematiek ;
2. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (praktische voorbereiding van het programma) ;
3. De propagandavoering ;
4. De lijstvorming met haar menselijke problemen.
Waar gaan deze kursussen door ?
KURSUS :
« GOED BESTUREN »
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwerking, kommunikaties, efficiënt werken, werken in groepsverband...
— DENDERMONDE : 10 maart 1975 (20 u - 22u30)
Plaats : Lok. Jeugd zonder dak « De Schuur »,Torrestr., StGillis-Dendermonde.
Inschrijvingen : H. Leysele (zie hierboven).
ANDERE KURSUSSEN EN VORMINGSAKTiVrTEITEN
MECHELEN (april - 6 namiddagen).
Kursus : « Spreken in het openbaar, gespreks- en vergadertechniek », een kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor hun werking in het verenigingsleven (nadere gegevens volgen).
Verder organiseert het Dosfelinstituut op tal van plaatsen diverse gespreks- en informatieavonden over « de gewestplannen » en de samenvoeging van gemeenten. Meer gegevens
vindt u hierover in de bewegingswijzer der arr. en afdelingen
en verder bij de prov. verantwoordelijken.

ONTVOOGDING DER TAAL
Een paneelgesprek, georganiseert door de Vereniging voor
beschaafde omgangstaal in het kader van de ABN-veertiendaagse.
Hierbij 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 deelnernen,
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. Geldolf) ; BGJG (Mevr.
M. Renard) ; Socio-Kulturele organisatie der Vlaamse liberale Vrouwen (Mevr. A. Neyts) ; Moderator prof. G. De
Schutter.
Dit gesprek gaat door heden 8 maart te 15 u in de UFSIA Prinsstraat 13 te Antwerpen.
WIJ verwachten ook uw inbreng als deelnemer.
KURSUS :
« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 »
TURNHOUT : 21 maart (20u-22u30) : 7 maart : Vorst-Kempen,
Kasteel Meerlaer, Klein Vorst ; 21 maart : Geel : zaal De Toerist, Markt 60.
Inschrijvingen : arr. sekr. Dl, F. Geyzen, Beekstr. 22, Mol.
— VILVOORDE : 10-13-17-20 maart 1975 (20 u. - 22 u. 30) .
Plaats : Zaal Stedelijk Auditorium, Bergstr., Vilvoorde.
Inschrijvingen : prov. verantw. : B. Hollaender, Stwg op Brussel 51A, 1850 Grimbergen (02/269.27.68).
— GENT : 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).

MEDEGEDEELD
VLAAMS ZIEKENFONDS
ARR. MECHELEN
Op de hiernavolgende plaatsen
in ons arr. kunt u terecht bij een
onafhankelijk Vlaams ziekenfonds:
BORNEM : Kraanweg 21, elke dag
aan huis.
WILLEBROEK
: Dendermondsestwg 72, elke vrijdag, 18 tot 20 u.
HOMBEEK : Bankstr. 145, elke
1ste maandag, 19 tot 19 u. 30.
MECHELEN : Bleekstr. 6, maandag, dinsdag en donderdag van
14 tot 16 u., woensdag van 16
tot 19 u.
ST-KAT.-WAVER-Centrum : Markt
5, elke 1ste maandag, 20 tot 20
u. 30.
ST-KAT.-WAVER-Elzestr. : Clemenceaustr. 59, elke 1ste maandag,
21 tot 21 u. 30.
DUFFEL : Gildenhuis, Stationsstr.,

elke 2de maandag, 19 tot 19 u. 30.
0-L-Vr-WAVER : café De Vlashoeve, Bosstr., elke 2de maandag,
20 tot 20 u. 30.
LIER : Antwerpstr. 147, elke dag
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.,
woensdag tot 19 u.
NIJLEN : Kerkstr. 6, maandag van
14 tot 17 u., donderdag van 19
tot 21 u.
ITEGEM : Kleine Hooiweg 4, elke
3de maandag, 19 tot 19 u. 30.
HEIST-OP-DEN-BERG : café « Bij
Amelie », Lostr. 87, elke 3de
maandag van 20 tot 20 u. 30.
Meer inlichtingen kun je altijd
krijgen bij de arr. verantw. Emiel
Vanlangendonck,
Clemenceaustr.,
59, St-Kat.-Waver, tel. 015/21.66.12
of bij de bestuursleden van je
vu-afdeling.
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L.H. COTVOOGHEL

" IK W A S EEN
ONWAARDIGE"
Do « mémoires van een incivlek »
— zoals deze gebundelde verhalen over het leven van de na 1945
met een officièle term « politieke
delinkwenten » genoemde onvrijwillige genieters van de Belgische
gastvrijheid in gevangenissen en
koncentratiekampen heet — verschenen week na week en maand
na maand in « 't Pallieterke »
Toen Jan D'Haase aan de auteur
vroeg, wat hij dacht te zullen
doen met de opbrengst van het
boek, en of hij een of ander werk
tot steun in het buitenland ermee
wenste te heipen, antwoordde de
schrijver, dat hij van plan was de
binnenlandse middenstand ermee
te ondersteunen, door het geven
van tournees aan zijn vrienden In
zijn stamcafé.
Dit is niet zomaar een boutade :
het is de uiting van een ironische
én kritische geest, die een neus
zet naar de heersende machten.
In zijn boek over de repressie zal
menig oud-gediende van Beverloo,
St-Kruis, Lokeren en elders de
waarheid van het verhaalde kunnen toetsen aan de aén den lijve
ondervonden werkelijkheden. En
die werkelijkheden waren meestal
niet om te lachen. Toch is de auteur erin geslaagd, de Vlaamae
Uilenspiegel in de zovele geketende Vlaamse TIjlen (en Lamme
Goedzakken...) aan het woord te
laten. Vaak is het zo geweest, dat
Uilenspiegel ingreep waar Tij!
moest zwijgen. En wanneer men
nu deze Uilenspiegelse reakties
leest, krijgt men wel eens de indruk van een niet al te dramatische, vaak wel meelijwekkende
maar zeker niet tragische situatie.
Leest men echter tussen de regels, dan wordt de indruk helemaal anders — en die wordt dian
nog versterkt door het verhaal
over de situatie van sommige
mensen, zoals bv. de geschiedenis van de Jood Kneip. Dan klinkt
de aanklacht op, verstrakt de
glimlach van de ironie tot verbetenheid en wordt protestsohreeuw
tegen de onmenselijkheid. Een onmenselijkheid, die niet alleen
toen regeerde : dat bewijst het
slotverhaal over de dame, die uit
haar vakbond wordt buitengegooid
omdat
haar overleden man
Oostfronter was, en die daardoor
haar plaats verliest.
Cotvooghels « Mémoires » zullen
voor velen een herinnering zijn
aan een nooit weg te denken periode uit hun leven, hoewej sommigen die nadien « slaagden »,
wel eens proberen die episode uit
het leven te doen vergeten...
Voor wie die tijd heeft meegemaakt, is het boek tevens een
herinnering aan een — in haar gevolgen nog steeds niet opgeruimde — repressie in al haar aberraties, de belachelijke én de onmenselijke. De jongere lezer kan
in dit boek leren, hoe taai de
mens is die zich in zijn verzet tegen domiheid en machtswellust,
vastklampt aan het geloof in door
hem essentieel en levensbepalend geachte waarden.
Bij de voorstelling van dit boek op
de Antwerpse boekenbeurs zei
iemand — was het Jan D'Haese of
Arthur de Bruyne ? — dat de auteur met zijn werk zeker geen
literaire pretenties heeft gehad.
Mogelijk. Maar dit betekent niet
dat dit werk geen literaire waarde
zou hebben. In zijn genre — een
dat in Vlaanderen niet zo druk
beoefend wordt, namelijk dat van
het humoristische, ironische of
satirische, is dit boek voorlopig
althans een unlkum, afgezien van
enkele verfialen van Claes, (bv.
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« Gerechterlijke dwaling ») en
van de verhalen van Piet Canneel
(V. Depauw) in « Niet Jammeren,
broers » en « Toch lammeren,
broers » waarmee deze mémoires
i/an Cotvooghel wel een zekere
verwantschap vertonen.
Daarom bezit dit boek wél een literaire waarde : tot in de pallleterse • stijltechniek » toe, In de
vlotte leesbaarheid, in de soberheid én de achter ironie en humor steeds aanwezige gevoelsen gedachtensfeer, die geen lange uiteenzettingen vergt maar
door enkele trekken aangeduid,
met enkele penseeltrekken geschilderd wordt.
J.V.
L.H. Cotvooghel : « Ik was een
onwaardige ». Memoires van een
Inciviek. 222 bdz. 275 fr. Uitgeverij
De Roerdomp, Brecht.

Als je dit bukolisch beeld in Vlaanderen ontmoet dan weet je dat de lente nabij is I

Gegroeid uit de samensmelting van de literaire tijdschriften
« 't Kofschip » (Geraardsbergen) en « Zonder meer » (Rijkevorsel) is dit Vlaams-Nederlands literair en satiries tijdschrift iets waar je toch even van opkijkt. Je moet al heel
sterk door de uitgeversmikrobe gebeten zijn om het in deze
inflatiedolle tijd toch maar te doen. De hoofdredakteurs Gerrit Achterland en Jan Backx zijn de onverschrokken kapers
op deze woelige zee. Hun tijdschrift-met-de-lange-naam is een
wel verzorgd, genietbaar leesboek, een van de hak op de
tak springend gevrij in de literaire wereld, maar ook daarbuiten, want hun satirische bril ziet alles ! In een uitgebreide rubriek « roddelpraat » scheert Gerrit Achterland zijn literaire en andere schaapjes. Hij schrikt er zelfs niet voor terug het over de splitsing van het kiesarr. Brussel - Halle • Vilvoorde te hebben en hekelt in dat verband de huichelachtige
aanwezigheid van de traditionelen te Halle (24 nov.). Wat we
zeer moedig vinden als we weten dat dergelijke (kleine) literaire uitgaven het vaak van ministeriële steun moeten hebben... « 't Kofschip-Zonder meer » wil dus duidelijk een eigen
vrije koers varen en dat vinden wij nou ecKt fijn I
Het tijdschrift bevat ook een recensierubriek (Jan Backx) en
kondigt een film- en beeldende kunstenrubriek aan.
Wij hadden liever gehad dat er meer kreatief werk (poëzieproza) in het blad te lezen was. Het zou het blad meer aanzien en waarde geven.

'T KOFSCHIP - Zonder Meer

DUITSE PUBLICISTE LAUREATE
VAN VTB-WEDSTRIJD
In 1974 had voor de zesde maal
de wedstrijd « Voor Vlaanderen »
plaats. De VTB stelt enerzijds
vast hoe slecht Vlaanderen in het
buitenland bekend is in al zijn
aspekten. Anderzijds verheugt hij
zich steeds om de pogingen van
Vlamingen en zelfs van vreemdelingen om ons land en ons volk
in het buitenland beter te doen
kennen en meer te doen waarderen.
De prijs werd reeds vijfmaal toegekend. In 1974 ontvingen we zeventien inzendingen uit twaalf
landen en twee kontinenten, gesteld in zeven talen. Onder de
meest verdienstelijke inzenders
noemen we : dr Vladimir W. Osjis,
uit Moskou, verbonden aan het
Kunsthistorisch Instituut van de
Sovjethoofdstad, die meermaals
in ons land verbleef voor studies
en o.m. Vlaams toneelwerk in het
Russisch vertaalde en artikels
over onze literatuur in Russische
tijdschriften publiceerde. Verder
de h. P. Burger, uit Den Haag, sekretaris-penningmeester van het
Algemeen Nederlands Verbond,
die zich, in die hoedanigheid sinds
jaren en niet het minst in 1974
verdienstelijk maakte door het
organiseren van reizen voor Nederlanders in Vlaanderen en zelfs
in Frans-Vlaanderen. Ten slotte

de h. René de Serrano, zoon van
uitgeweken Vlamingen, uit Detroit (VSA) en belangrijk industrieel. Het huis der de Serrano's Is
een vergaderplaats voor uitgeweken en uitgenodigde prominente
Vlamingen. De h. de Serrano
maakte zioh verdienstelijk door de
« Gazette van Detroit », gesticht
in 1916 en die dreigde ten onder
te gaan bij gebrek aan middelen,
financieel te redden.
De jury heeft evenwel de prijs
toegekend aan mevr. Ilse Carola
Salm, uit Socking, Zuid^Duitsland,
die verleden jaar en ook daarvóór talrijke lezingen in Duitse
steden gaf over allerlei Vlaamse
onderwerpen
(IJzerbedevaarten,
Verschaeve, de Vlaamse Beweging, Hoffmann von Fallersleben,
Vlaamse kunst, enz.). Zij schreef
bovendien menige publikatie In
artikels en in boekvorm. Zij leest
geregeld Vlaamse dagbladen en
tijdschriften. Haar verdienste is
het ook Zuid-Tirolers te hebben
aangezet deel te nemen aan de
IJzerbedevaart van 1974. Van alle
kandidaten voor de prijs • Voor
Vlaanderen > leverde zij ongetwijfeld de meeste inspanningen en
we wensen haar geluk met de
welverdiende prijs en nog veel aktiviteit ten bate van Vlaanderen in
Duitsland.

HANDBOEK FINANCIËLE WETGEVING

Tweemaandelijks
literair en satiries
tijdschrift

/'^•'^SSSP

< 't Kofschip - Zonder meer » kost 200 fr. (15 gulden) bij G.
Achterland, Baron de Vironlaan 172, 1710 Dllbeek,
prk : 000-1039516-64.

Het « Handboek van financiële wetgeving • Is de eerste Nederlandstalige publikatie vah die aard in België en het is een werkelijk bruikbaar
en nuttig vademecum voor juristen, financiële adviseurs, beheerders
of verantwoorijelijken van financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen of voor al wie wetgeving en reglementering moet kennen in
verband met de geld- en kapitaalmarkt.
De auteur is erin geslaagd op een stelselmatige wijze, maar zonder
overdreven uitweidingen, een juridische en technische leidraad te
geven in verband met renteleningen, hipoteekleningen, afbetalingskrediet en emissies van of verrichtingen in effekten ; dit alles gezien vanuit het standpunt van de bescherming van het spaarwezen of het gespaarde vermogen. Tevens geeft hij een sintese van de overheidskontrole op levensverzekering, kapitalisatie, hipoteekleningen, afbetalingskrediet, financieringshuur, spaarwezen, bankbedrijf, beleggingsfondsen
en portefeuillemaatschappijen.
Het « Voorwoord » van dit uiterst nuttig werk is van hoogleraar G.
Eyskens. Volgens hem beweegt deze materie zioh op uiteenlopende
rechtsdomeinen van het burgerlijk recht, het Wetboek van Koophandel
en het strafrecht. Het is belangrijk dat men in dit boek een samenvatting vindt van essentiële wettelijke beschikkingen, koninklijke besluiten en reglementeringen van diverse aard met verwijzingen naar rechtspraak en feitelijke toepassingen, zoals deze zich voordoen in de praktijk. Dit « Handboek » zal zeer bruikbaar blijken voor praktische doeleinden.
HUGO SCHILTZ : « HANDBOEK VAN FINANCIËLE WETGEVING » .
Standaard Uitgeverij, Antwerpen • 196 biz - 495 fr.
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De eerste lading filmrampen :
AIRPORT 1975
en EARTHQUAKE
LE CHAUD LAPIN
(Een hete jongen)

Met <• Le chaud lapin », zijn derde langspeelfilm, gaat de jonge
Franse kineast Pascal Thomas
verder op de weg die hij reeds
insloeg met « Les Zozos •> en
« Pleure pas la bouche pleine •>.
Had hij het in deze twee eerste
films over pubers en adolescenten, dan viseert hij dit keer de
volwassenen, de pubers van gisteren. Pascal Thomas is ook nu
de ironische observator die ons
een wereld tekent die het midden
houdt tussen realisme en fiktie.
Telkens weer beweegt de kineast
zich als een koorddanser op de
grenzen van oppervlakkigheid en
slechte smaak. En bij elke film
denk je : de volgende keer haalt
hij het niet en wordt zijn film
een jammerlijke mislukking. Maar
telkens weer weet Pascal Thomas me met zijn films te boeien
en zelfs te fascineren, alhoewel
de meningen over vooral « Le
chaud lapin » erg verdeeld zijn.
Ironie, humor, tederheid en weemoedigheid waren de hoofdkenmerken van « Pleure pas la bouche pleine ». In « Le chaud lapin »
neemt de humor een grotere
plaats in. En het is een humor
die soms naar het vaudevilleske
en zelfs naar het platvloerse
overhelt. Het vaudevilleske zit
hem vooral in het personage, vertolkt door Bernard Menez. Hij is
het type van de vrijgezel-don juan
die iedere gelegenheid te baat
neemt om zijn verleidingstaktieken toe te passen. Hij gaat dan
ook gretig in op het aanbod van
zijn vriend om de vakantie met
hem door te brengen, aangezien
naast diens eigen vrouw er ook
nog drie zusters op het vakantieverblijf zullen te veroveren zijn.
Menez heeft echter ook af te
rekenen met de respektievelijke
echtgenoten en kinderen. En in
plaats van de grote verleider te
kunnen zijn, krijgt hij achtereenvolgens de rollen van kinderoppasser, ziekenverzorger, vertrouweling en trooster bij vrouwenverdrietjes toebedeeld. Door het
a.h.w. centraal stellen van dit komisch, soms bijna te karikaturaal
don juan-personage introduceert
Pascal Thomas meteen een soort
tegenpool met de overige personages. De bittere ondertoon ont-

laadt zich in een ironische glimlach en soms ook wel in een
schaterlach. Toch ware zijn prent
m.i. beter gediend geweest met
een wat menselijker hoofdpersonage ; het had zijn film aan tederheid en gevoeligheid doen
winnen.
De wereld van de volwassenen
vormt dus het tema van deze
film en die wereld ziet er niet zo
best uit. De familie is verenigd
in het vakantiehuisje en de ganse film speelt zich af in die typische vakantiesfeer : een sfeer
waarin men de loomheid, de leegte en de inaktiviteit van een
lange vakantie tracht te doorbreken met geplande uitstapjes e.d.
Iedereen is anders dan in Parijs
en toch weer niet zichzelf. Elk
voert zijn rolletje op. Tegenover
elkaar houdt men de schijn recht
dat alles opperbest gaat. Maar
de echtelijke verhoudingen lijden
onder
verveling,
gewoontevorming, ontrouw of een te sterk
werkende fantasie. En niemand is
eigenlijk gelukkig. Het is dan ook
met een zucht van oplichting dat
Bernard Menez deze mensen met
hun ingewikkelde problemen uiteindelijk in de steek laat.
Alhoewel de film oppervlakkig
bekeken vol humoristische details
steekt, is de ondertoon erg bitter en zelfs pessimistisch. Pascal
Thomas tekent de triestheid van
het leven van volwassenen die
zich laten meedrijven op de tonen van roetine en berusting. De
humor wordt hierdoor wel erg
bitter gekleurd. Wat ontbreekt
aan deze film is dan oo'k wat
menselijke warmte om die bitterheid te milderen. De beste scène
van de ganse prent is dan ook
deze waarin iets van Pascal Thomas' vroegere tederheid en melancholie doorklinkt : deze waarin
een vader met zijn dochtertje op
de arm (de moeder is alleen uit)
een slow danst. Het is een scène
vol weemoed over de verloren
gegane jeugd.
Naar verluidt zou de volgende
film van Pascal Thomas handelen
over het kind, over « de onschuld
vermoord door de nevroses van
de ouders ». In «Le chaud lapin»
weet de kineast reeds raak met
enkele trekken de kinderwereld
te schetsen, zodat we het beste
verhopen.

Hilde Dekeyser

« Juggernaut » van Richard Lester luidde de reeks rampenfilms
in die ons dit filmseizoen te
wachten staan. Intussen prijken
« Airport 1975 » (« 747 in Nood »)
en <• Earthquake » op onze filmaffiches. En wanneer dit artikel
verschijnt, is misschien ook reeds
« The towering inferno » in ons
land te zien, aangezien deze produktie aangekondigd werd voor
maart.
« Airport 1975 » is gerealiseerd
volgens het reeds beproefde recept van zijn voorganger, « Airport ». Het is een soort avonturenfilm in de lucht die door kineast Jack Smight vlot in beeld
werd gebracht. De film verhaalt
hoe een Boeing 747 in botsing
komt met een jumbo, waarvan
de eigenaar een hartaanval kreeg.
De ganse verdere film handelt
over de pogingen om de Boeing
weer veMig op de grond te krijgen. Daartoe Is o.a. de dropping
nodig van een piloot uit een helikopter in de onder hem vliegende Boeing...
« Earthquake » kineast Mark Robson handelt zoals de titel het zelf
zegt over een aardbeving en wel
een die de hele stad Los Angeles zal verwoesten. Alhoewel de
wetenschapslui
ervoor
hadden
gewaarschuwd, komt deze totale
vernieling toch nog onverwachts
aan, want men is allerminst voorbereid.
Zoals in de meeste rampenfilms
gaat ook in « Airport 1975 » en
« Earthquake » de hoofdaandacht
naar de zo natuurgetrouw mogelijke weergave van de ramp. Een
groot deel van het budget wordt
dan ook wellicht opgeslorpt door
het stuntwerk en de speciale effekten. In « Airport 1975 » wordt
de hoofdvogel afgeschoten bij
dropping van de piloot in de
Boeing. Ook de uiteindelijke landing gaat met heel wat stuntwerk gepaard. En in « Earthquake » gaat de hoofdaandacht
vanzelfsprekend naar hèt technisch snufje van dit jaar : de sensurround. Om de schok van de
aardbeving a.h.w. fysisch op de
kijkers over te brengen zendt
men via luidsprekers geluiden
over die natuurgetrouw het gedonder van een aardbeving nabootsen en tegelijk een trilling
als van aardschokken veroorzaken. Een pluim verdienen hier
zeker de maquette-bouwers, de
trukage-specialisten en de talrijke (141 !) stuntmannen.

Karen Black en Charlton Heston in spanning : menselijke reakties op de ramp in « A i r p o r t 1975 ».
Het gevaar is telkens wel groot
dat men zoveel aandacht besteedt
aan al dat stuntwerk, maar hierbij de menselijke faktoren uit het
oog verliest. Ook in « Juggernaut » bleven de personages
schematische figuren, psychologische types die via anekdotes
summier worden getekend, maar
toch hoofdzakelijk als opvulsel
dienen tussen de echt spinnende momenten
in. Vooral
in
« Earthquake » is dit nu ook het
geval. Neem daarbij het feit dat
de akteursprestaties in deze film
n(et zo bijster goed zijn èn dat
het effekt van de sensurround de
tweede en derde maal reeds
sterk afgezwakt wordt, aangezien
het verrassingselement wegvalt,
en je begrijpt dat wij niet zo erg
entoesiast zijn over deze prent.

Ook in « Airport 1975 » zijn de
psychologische
notities
eerder
clichématig, maar de personages
weten toch te boeien en de akteerprestaties liggen boven het
gemiddelde. Bovendien wordt de
spanning hier werkelijk tot het
einde toe goed aangehouden.
Wie wil kennis maken met het
nieuwste, inderdaad indrukwekkende technisch snufje, de sensurround, bevelen we natuurlijk
« Earthquake » aan. Maar als
spannende ontspanning verkiezen
we persoonlijk toch « Airport
1975 ». Dit natuurlijk in afwachting van de verdere filmrampen
die ons blijkbaar nog te wachten
staan...

Hllde Dekeyser

^iLms
Zaterdag 8 maart - BRT (nam.)
DE KEIKOPPEN VAN DE MONTE-CARLO RALLY (1969)
Geen tijd om zich te vervelen tijdens deze burleske, Britse komedie
van Ken Annakin, waar een familiepubliek wel pret aan kan beleven,
al zijn sommige effekten dan minder smaakvol. Met o.a. Bourvli, Mireille Darc, Marie Dubois, Tony Curtis en vele andere vedetten.
Zaterdag 8 maart - RTB (avond)
MISSION 633 (1964)
Brits-Amerikaanse oorlogsfilm van Walter Grauman, gerealiseerd In
het negatieve genre. Munt vooral uit door zijn eenvoudige tragiek, door
zijn soberheid en realisme. Met George Chakiris en Clift Robertson.
Maandag 10 maart - BRT

HOMBRE (1966)
Western van Martin Ritt, met Paul Newman in de hoofdrol. Een sterke,
spannende en antiracistische film, met echter een vrij naief verhaal en
te diepzinnige dialogen. Knappe fotografie en goed gebruik van de stilte als spanningverwekkend element.
Donderdag 13 maart - RTB
POT-BOUILLE (1957)
Oppervlakkige en cynische film van de Franse cineast Jullen Duvivler,
die vooral zorg heeft besteed aan de rekonstruktie van een vroeger
tijdperk. Akteurs Gérard Philippe en Danielle Darieux voelden zich
blijkbaar niet erg gemotiveerd.
Vrijdag 14 maart - BRT (22u35)
PROMISED LANDS (1973)
Geregeld brengt « De Andere Film » dokumentalres die om één of andere reden boven de doorsneeproduktie uitstijgen. Dat is het geval
met deze dokumentaire van de Amerikaanse schrijfster en essayiste
Susan Sontag over de situatie in Israël, gefilmd net na de « Yom Kippur «-oorlog van oktober '73.
Vrijdag 14 maart - RTB

Bernard Menez en de kinderen In de bitterzoete film « Le Chaud Lapin ».

WIJ 18

SI LOIN, SI PRES (1971)
Een soort meditatie over de menselijke bestaanswijze, zonder zorg voor
logika of kronologie, verfilmd door de Poolse kineast Tadeuz Konwickl.
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LOU REED KOMT I

Een der meest introverte artiesten uit de pop-scène is ongetwijfeld de Amerikaan Lou Reed, een
naam die nauw verbonden is met
latere zestigerjaren. Toen de
underground - generatie van de
jeugd danste op Herman Hermit's
« no mill< today » en de meest
hippe onder hen de Yardbirds
ontdekten die later individueel de
« blanke blues » en de heavymuziek
doen
ontstaan
luisterde
Greenwich Village (N.Y.) reeds
naar Lou Reed en de dissonante
rock van Velvet Underground. Hij
was sterk onder de invloed van
de extra-vagante « artiest » Andy
Warhol die snobistisch New-York
amuseerde met zijn lachtwekkende,
onzinnige
tentoonstellingen
zonder van zijn filmprodukties te
spreken als « the kiss » waarbij
je enkele uren lang naar een omhelzing kan zitten kijken. Dit is
slechts een van de vele uitingen
die Lou Reed aansprak. Nadat hij
samen met de Welshe violist
John Caie, die momenteel solo
als J.J. Cale furore maakt in de
States, de Velvet oprichtte kregen ze dadelijk een heel selekte
opvolging. Ze toerden met Warhol's extravaganza rond en het
handelsmerk van de groep draalde rond het druggebruik, het dekadente en het perverse, kortom de overdreven uiting van
wat de « Plastic Inevitable », de
ondergang van de wereld door al
wat Plastiek en onnatuurlijk is.
Na de ontbinding van de niet zo
suksesvolle Velvet die slechts
een klein aantal volgelingen kende startte hij zijn sololoopbaan
die ontstaan gaf aan de derde
rockersgeneratie van David Bowie, l\/lott the Hoople, Dolls e.a.
Van zijn opnamen blijft « Transformer » een hoogtepunt met briljante nummers als « vicious » en
vooral het enorm mooie « walk
on the wild side ». Berlin, het album dat hij opnam tijdens een
zeer depressieve periode is een
meesterwerk van moderne tragedie gebaseerd op de groteske novelle van Jerry Kosinsky « the
painted bird », titel die ook de
glamour-rock zal inluiden. De klimaks van zijn karrière bereikte
hij wellicht vorig jaar na een uitgebreide Europese en Statestoer
in de Academy of Music te NewYork, waar zijn « live » album
« rock & roll animal » werd opgenomen samen met een muzikaal zeer sterke begeleidingsgroep. Het aforisme in zijn teksten die de kwaliteit hebben van
autentieke straatpoëzie is ook
terug te vinden in zijn vijfde pas
verschenen « Sally can't dance »
(RCA CPLI-0611-stereo). Een sterke plaat met soul-geïnspireerde
ritmes in rockstijl en afwisselend
zachtere (akoestische) nummers.
Enorm is de sax van Paul Fleis-

DE LUSTIGE WEDUWE

Er zit vaart in Vlaanderen's
eerste operaplateau dit seizoen : alle tot op heden geperformeerde produkties stonden
op een zeer behoorlijk peil,
enkele
sporadische
schoonheidsvlekjes niet te na gesproken, en dit geldt eveneens voor
de eerste operette van het seizoen, Franz Lehar's eeuwige en
lustige Weduwe.
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her in de biografische ballade
« Billy •. Een reeks uitstekende
musici maken van deze plaat een
juweel van vondsten, die de rake
en dan weer zeer poëtische teksten van Reed omkleden. Telkens
weer een aanklacht tegen dingen die zo alledaags lijken. • Kill
your sons » spreekt voor zichzelf, en' in «Baby face» en «NewYork stars • klaagt hij de leegte,
de verveling, de schijnheiligheid
aan. Hij raakt aan, ontluistert,
maar geeft geen uitleg.
Lou Reed is volgende dinsdag
(11 maart) in de Arena-hall te
Deurne. Zangeres Nico, eerder
ook bij Velvet, en Duitse van afkomst zingt op haar elpee « Nico... the end >, een bezielende
versie van • Deutschland Uber
alles >... !

FOLCK-ROCK
Goed nieuws voor liefhebbers
van countryrock nu de gesplitste
Flying Burrito Brothers, waarvan
onlangs nog een fijne dubbel-verzamelplaat « honky tonk heaven » verscheen, weer aktlef zijn
met de nieuwe bezetting die bestaat uit niemand minder dan
Chris
Ethridge
en
pedaisteel
« Sneaky » KÏeinow Pete, beiden
originele leden. Gene Parson's uit
destijds grootse Byrds en Joel
Scott HUI. Randy Meissner van
de Eagles ligt echter zwaar ziek
en de groep heeft alle geplande
koncerten moeten afzeggen. De
ex-Byrd leider Roger McGuinn besloot na de flop van zijn tweede
soloplaat met de Beach Boys te
toeren.

Foto : studio DANN

An Christy tijdens de uitvoering van « gelukkig zijn
EUROSONG

TIen kandidaten, zeven schiftingen, en een langverwachte finale.
Onze kandidate, die bij de eerste
beurt niet aanwezig was, won
deze soms echt zielige Eurosongwedstrijd. Gewoon omdat zij de
beste is, klasse, stijl, en persoonlijkheid heeft. Voor Luk Bral, Magenta en de Lollipopjes was het
een promotiegok, die voor belde

eersten echter niet zo gelukkig
uitviel. Wel bewezen ze dat ze
andere dingen aankunnen. Connie
Neefs ontbreekt wat aan overtuigigskracht, terwijl Joe Harris het
nog steeds bij hem niet meer
passende teenager-liedjes houdt.
Ann Michel en Ingriani kunnen
wat, en de tijd zal beslissen wie
er geraakt. Dat het ging om Rita
Deneve, Micha Mara en Ann
Christy was maar al te duidelijk.
RIta kon bouwen op een sterk
stemgeluid en plankenvastheid.

Micha pakt het telkens weer
schalks en sympatiek aan, en An
Christy betrouwde op jarenlange
ondervinding. Haar
« gelukkig
zijrj » is een sterk nummer en ze
verdient het naar Stockholm te
gaan. Maar Micha's « Het is
over • samen met de Pebbles
heeft veel meer internationale allure, al was het maar in kompetitie tegen de sterke winnaar
« Teach In » bij onze Noorderbroeders.
Sergius

WiM DE CRAENE
tekstschrijver. Er is wei meer
aandacht besteed aan de melodieën en de muzikale vormgeving
(jammer genoeg is de opname
technisch gezien, niet zo best).
Veel hulp kreeg hij hierbij van
zijn « rechterhand » Luc De Clus,
tevens één der begeleiders op
deze elpee. Tekstueel zwakker
dan zijn eersteling, valt er op deze tweede elpee dan ook muzikaal veel meer te beleven, zodat
De Craene zich met « Brussel »
echt bevestigt in ons Vlaams
k.k.-wereldje. Al blijft hij ergens
een rare vogel : iemand die -kontroversen én vernieuwing kan uitlokken.
(Omega 183.025-x, 275 fr.)

Wim De Craene voelt zich wel
wat verwant met de revolutionair

Jan de Lichte. Zelf neemt hij het
in zijn liedjes ook nogal op voor
ie zwakken en verdrukten er
spuwt hij op de rijken en machtigen. Net als zijn eersteling moet
Je deze tweede elpee enkele malen hebben beluisterd vooraleer
je hem naar waarde kunt schatten. Maar van meetaf wordt je
aandacht wel opgeëist. Dit niet
in het minst door de erg goede
melodieën, de verzorgde arrangementen en de heel eigen stem
van De Craene die uitstekend
past bij de wat agressieve inhoud van sommige liedjes. Maar
ook in het meer tedere, gevoelige genre weet hij het helemaal
waar te maken. Luister bvb. eens
naar de prachtige « Elke ».
Over het algemeen is deze plaat
tekstueel zeker niet beter dan de
vorige. Als vertolker lijkt De
Craene me talentvoller dan als

Het dekadente Parijs rond de
eeuwwisseling vormt de achtergrond waartegen de komponist
zijn
sentimenteel
ondingetje
projekteert. Beurtelings in de
salons van een rijkeluis-ambassadeur, van de wispelturige
steenrijke Weduwe en in het
pompeuze kader van Chez Maxim's evolueren de tipische
operette-figuren
doorheen situaties die met karamel aan
mekaar hangen. Dit alles aaneengeregen door het enige valabele, dat de operette leefbaar
houdt : de muziek. Franz Lehar
behoort in dit genre tot de grote meneren : hij beschikte over
een unieke inspiratie en een
meeslepende melodieusheid.
Wie dergelijk
spektakel
wil
monteren kan dit enkel mits
een grandiose aanpak. De Munt
riskeerde het enkele jaren ge-

leden,
een
maatschappijkritische vizie door Béjart te laten
regisseren, die door het publiek
prompt werd weggelachen. Sylvain Deruwe vertrouwde de regie toe aan de koreograaf van
het Ballet van Vlaanderen, Andre Leclair, die wijselijk alle
eksperimenten van de hand
wees en zich hield aan een konventionele
maar
weliswaar
groots opgezette stijl.
Leclair bouwt een boeiend en
briljant showspektakel, dat het
publiek gedurende drie bedrijven boeiend laat deelnemen aan
het wervelende gebeuren op de
scène. Het vinnige tempo heeft
als leidraad gediend, koor en
ballet vloeien onopgemerkt in
mekaar, de opeenvolgende taferelen verlopen zonder hiaten,
kortom, een spektakel met allure en niveau.

Een ruim aandeel in het welslagen van deze produktie moet
toegeschreven worden aan Mimi Peetermans, die prachtige
haute couture kostumes ontwierp, een feest vol weelderige
kleuren met gratie gedragen
door de vele protagonisten. Ook
voor de dekors tekende zij verantwoordelijk
:
luksueuse,
kleurrijke interieurs die een
flinke hap moeten aangebracht
hebben in de operakas !
Michel Singher dirigeerde met
de vereiste lichtvoetigheid het
orkest, dat het met Franz Lehar's partituur nu niet bepaald
moeilijk heeft.
De titelrol werd con brio vertolkt door Ghislaine Morèze,
de temperamentvolle, verliefde
weduwe, op en top vrouwelijk
en vokaal zeer sterk. Jan Joris
als graaf Danilo mist misschien

« BRUSSEL »

De eerste elpee van Wim De
Craene dateert van twee jaar geleden. Intussen is zijn opera Jan
de Lichte dan toch klaar gekomen. Gezocht wordt wel nog naar
een toneelgezelschap dat wil
meewerken aan de produktie. De
Craene had ook wel graag een
gans elpee aan zijn opera gewijd.
Uiteindelijk werd het een kompromis met zijn platenfirma en
bevat deze tweede elpee van
hem een vijftal nummers uit Jan
de Lichte, waaronder de sterk
Vlaams-bewuste Brussel en Anno
1830.

Milde Dekeyser

maandblad over
CHANSON-KABARET.FOLK-POP
« Kick » dat reeds aan zijn zevende jaargang toe is verdient een
eresaluut. Het werd in een nieuwe, rijk geïllustreerde vorm gestoken. 250 fr. per jaar (12 nummers) bij Vlaamse Kleinkunststichting
Kessel-Lo,
rek.
nr.
001-0077412-82.

enige jeune-premier allure maar
zong met gevoel deze dankbare
baritonpartij. Wie zich weer in
de kijker plaatste was de nieuwe KVO-aanwinst, Ans Roetgerink (ditmaal met zwarte pruik)
als de malicieuse, verwende en
beeldmooie Valencienne. In de
bezetting viel overigens nergens het geringste schoonheidsvlekje te bespeuren : teamwork
van het beste niveau.
Tot 15 juni bestaat de mogelijkheid voor de vele operetteliefhebbers deze unieke produktie
bij te wonen in KVO-Antwerpen.
Ray De Bouvre
P.S. - Is het toeval, of ben ik
slecht geïnspireerd, als ik vaststel dat de suksesstukken van
dit seizoen (Rigoletto, Schweijk,
de Weduwe) geregisseerd ^ i j n
geworden door gasten ?
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Het pad van de olimpische jongens in Montreal loopt ook niet
over rozen. Eerst waren er de geweldige moeilijkheden om aan
het nodige geld te komen. Dan
was er de staking in het bouwbedrijf die alles in de war dreigde te sturen. En nu dat allemaai
opgeklaard schijnt, beginnen de
« kweddelen » met het klein
grut, de deelnemers. De mannen
van de paardesport hebben laten
weten dat zij er niet aan denken
op te treden in het ver afgelegen
en kleine stadion dat voorzien
werd. Bovendien deden de paarden opmerken dat de grond er
niet geschikt is. Men eist dus
met man en paard een ander, beter gelegen, groter, luksueuzer
stadion. Komt wel in orde.

VODDEN
Zowat een jaar geleden meldden
wij dat het rekenhof van Beieren
niet opgetogen was met de rekeningen die door het olimpisch
komitee werden voorgelegd. Men
was van oordeel dat der Willi
(Daume) and his boys nogal royaal hadden omgesprongen met
reisjes, diners, kadootjes, cham-

pagne en andere onontbeerlijke
dingen méér, en dat er na de
spelen nogal opvallend veel TVtoestellen, schrijfmachines e.d.m.
waren zoek geraakt. De Beierse
Landtag (parlement) heeft nu een
gerechtelijk onderzoek bevolen,
m afwachting dat de gulle heren
(waarschijnlijk) kort en goed terecht zullen moeten staan. Als
ge dat allemaal al niet meer
moogt doen als offisjel...

NIET SCHOON
We zullen maar direkt zeggen
dat wij denken dat de uitslag van
de meeste grote koersen een
kwestie van afspraken is, en dat
dit des te meer het geval is wanneer er een knecht mag winnen.
Nu heeft Z.M. Eddy I al twee
keer een knecht laten winnen,
namelijk J. Bruyère, meteen de
enige Waal die zich met een serieus gezicht koereur kan noemen die hij in dienst heeft. De
andere leden van de ploeg, Vlamingen dus, zijn alleen goed genoeg blijkbaar om hun nestel af
te draaien als er geen gloriol te
rapen is. Daarvoor zijn er Belgen
en Vlamingen. Maar schoon is
het niet.

BETEKENT NIETS
Een krant als « Les Sports » is
vanzelfsprekend
tegen
iedere
vorm van sportautonomie voor
Vlaanderen. Hoe zou ze leven als
ze het moest stellen met het
povere beestje van de Brusselse
en de Waalse sport ? Het is dus
begrijpelijk dat de federalisering
van de roeibond niet op gejuich
onthaald wordt, en dat daar met
zwier het voorbeeld van de vier
Franse en vier Duitse roeiers
wordt tegenovergesteld, die samen een boot gaan vormen. Nochtans een argumentatie die niks
betekent. Federalisering in België
wil niet zeggen dat de Vlaamse
en Waalse roeiers niet zouden
kunnen samenwerken, en die
Frans-Duitse boot wil niet zeggen
dat de Franse en Duitse federaties vyillen fusioneren.

VAN DAG
# MAANDAG : De eerste olimpische munten waren voor onze
Krol Declercq, minister. Waar het
is wil het zijn. • DINSDAG : Onze moeder voetbalbond zal de
zaak « Puzze » (Wilfried Puls) be-

DE AARDE.
EEN PLANEET

FOEF
Er bestaat hier in België een professionele basketbalploeg, de zogenaamde Belgian Lions ofte Belgische leeuwen. Bij ons weten is
er maar één Belgische leeuw bij,
namelijk Willy Steveniers, die er
dan nog werd bijgehaald omwille
•van de couleur locale, want hij
mag praktisch niet meespelen.
Hij verdient ze dus gemakkelijk.
Wie echter maar node komt opdagen, dat zijn de gapers. De sportliefhebbers schijnen maar betrekkelijk weinig belangstelling te
hebben voor de showkens, en
daarin kunnen wij hen goed volgen. Afwachten dus maar of het
niet een kortstondige « foef »
wordt.

Guido Van Sweefelt wint
ronde van Limburg.

de

handelen als persbond en gerecht
geklapt hebben. Oe moeder van
de... # WOENSDAG : onze ouwe
maat Fonne van Brandt zorgt dat
Anderlecht
in de
bekerfinale
komt. II a bien mérité, Alphonse.
•
DONDERDAG : Geldt de bestrijding van de para-milltaire organisaties in uniform ook de supportersklubs ? • VRIJDAG : Den.f M

FILOSOOF

De Vlaamse kultuurraad heeft, nagenoeg met algemeenheid
van stemmen, het dekreet van Stan Declerck
goedgekeurd.
Dat dekreet krijgt vanaf 1 januari 1976 kracht van wet. En
het heeft betrekking op de status van de amateur-sportbeoefenaar. De bepalingen van het dekreet komen in grote trekken hierop neer dat een sportbeoefenaar niet langer dan
voor één jaar aan een klub gebonden wordt, dat hij het recht
krijgt het gerecht onder de arm te nemen, en dat voor de
sportbeoefenaars die jonger zijn dan 18 jaar, de vader een
serieus woordje mee te klappen krijgt.
Laten wij elkaar geen foefjes wijsmaken : een dergelijk dekreet was nodig.
Het gaat niet langer op dat in 1975 de verhouding sportbeoefenaar - klub nog enige overeenkomst vertoont met de
verhouding lijfeigene - feodale heer.
Wij waren trouwens vijf jaar geleden zo vrij — samen met
andere « onderkruipers » van hoofdzakelijk de weekbladen
— erop te wijzen dat de federaties zouden moeten zorgen
voor hervormingen in de zin van het huidige dekreet, als ze
niet, onvoorbereid, vroeg of laat voor voldongen feiten wilden staan. Natuurlijk werd toen niet geluisterd naar dergelijke knotsgekke dingen. Vandaag staat men dus, onvoorbereid, voor de feiten. Het gekrijs /> niet van de lucht.
Och, het dekreet zal tijdelijk moelijkheden opleveren. Sommige klubs zullen op een duiventil lijken. Andere — onsportieve — zullen het niet meer de moeite waard vinden aan
« sportopvoeding — lees : vedetten-kweek — te doen.
Enkele kapitalistische
ondernemingen zullen goede, jonge
amateurs verlagen tot — slecht — betaalde semi-profs. Maar
is dat belangrijk ? Bestaan die problemen niet slechts in de
mate dat én de sportbeoefenaar én de klub nog niet klaar
zijn met de vraag wat zij eigenlijk willen : sportliefhebber
zijn of marsjand in sportspektakeltjes
? De klub en de sportman die vrank en vrij voor amateurisme kiezen, en die weten
wat zij dogn, zal het niet veel kunnen deren dat misbruik
kan gemaakt van het dekreet. De karavaan zal de blaffende
honden voorbijgaan.
Lastiger is dat Brussel en Wallonië het dekreet niet aanvaardden. Wat voor de Vlaamse politici een recht en een
vrijheid leek voor de enkeling, is het niet elders in het land.
Daar blijft de sportbeoefenaar « sujet » — smaak de betekenis van het woord — van klub en federatie — lees : bestuur.
Voor ons is de zaak duidelijk. Ofwel bewaart men de unitaire
strukturen van de federaties, en dan moet men zich in Brussel en Wallonië schikken naar wat in Vlaanderen — terecht
— billijk lijkt. Ofwel houden Brussel en Wallonië aan de
bepalingen van het • ancien régime », en dan moet men de
Vlaamse sport haar gang laten gaan in zelfstandige federaties.

WIJ t o

Een vriend van ons is arbiter in
het handbal. Verleden zondag
heeft hij zo goed gefloten dat de
supporters van de thuisploeg
dreigden hem dood te slaan. Om
het niet zover te laten komen,
hebben de gendarmen hem maar
een eind buiten het stadscentrum
gebracht. De man nam het allemaal nogal filosofisch op. Al dat
gejouw en gekijf heeft die mensen goed gedaan, zei hij. Op hun
werk of thuis of op straat hebben
ze- een hele week lang niks te
bassen ? Ge moet niet vragen
wat een deugd het doet te staan
bleiren van iemand « oep zijn
bakkes te kloppen » en daarbij
te denken dat men tegen de baas,
de vrouw of de agent bezig is.
Bruyere schrijft voor de
maal Gent-Gent op zijn
PLEZANT
Wij vonden de reportage van de
wielerwedstrijd te Kuurne heel
plezant. Om te beginnen reed de
helft van het peloton door een
gesloten overweg, en bleef de
andere helft ervoor staan. Een
« offisjel » wou dan de ontsnapten tegenhouden, maar ze reden
hem voorbij alsof hij lucht was.
Tot ze zelf voor een tweede gesloten overweg stonden, en niet
het voorrecht kregen vroeger te
mogen vertrekken. Een volgens
ons onregelmatige spurt besloot
dan het verrukkelijke spektakel.
Maar er was een overwinnaar, en
daar was het tenslotte allemaal
om begonnen.

tweede
naam.

ken dat professionele voetbalklubs evenveel recht hebben op
staatssteun als musea is gezond
Belgisch denken, zegt « Les
Sports ». Het eerste natuurlijk
wel.
# ZATERDAG : Oe eerste
serieuze koers in Vlaanderen gewonnen door een Waal dank zij

HEERLIJK MISTIG GEVAL
Zoals u wellicht, brachten wij
woensdag een heerlijke avond
door voor
ons TV-schermpje.
Eerst een half uur mist. Dan een
half uur wereldschokkende ontboezemingen tussen twee Anderlecht - specialisten. Tenslotte
even voetbal tussen de wolkenslierten door, waarbij wij veel
minder zagen dan Rik de Saedeleer. Maar Fraaanswoi was erbij
hoorden wij, en Anderlecht werd
desondanks met 3-0 geklopt. De
vraag is dus in de eerste plaats
of het de moeite loonde daarvoor het patatten jassen te staken, en in de tweede plaats of
Anderlecht die achterstand nog
zal weten op te halen. En zo
blijft voetbal altijd een spannend
bedrijf.

De aarde draalt om de zon —
Copernicus leerde het ons —,
en wel in 365 dagen en zes uur.
Die zes uur maakt Ket noodzakelijk om de vier jaar een dag
bij te voegen, en dan krijgen wij
een schrikkeljaar met 366 dagen.
Rond de zon draaien ook de andere planeten, zoals er wellicht
rond de andere sterren vaak ook
planeten draaien.
Onze ster, de zon, heeft als planeten (dichtstbij) Mercurius, Venus, de aarde. Mars, (de planeto'iden), Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en (verst af) Pluto. De aarde is ongeveer 150.000
miljoen kilometer van de zon
verwijderd, en deze afstand
noemt met de A.E. (astronomische eenheid). Men kan bij benadering de afstand van de zon
tot de verschillende planeten
afleiden uit de regel van Titius
en Bode :
Neem de rij getallen O, 3, 8, 12,
24 en zo telkens verdubbelend.
Tel bij de getallen 4 bij, en deel
deze som door 10. U bekomt
0,4, 0,7, 1, 1,6 enz. Dit zijn, in
A.E., de afstanden van de zon
tot respektief Mercurius, Venus, Aarde, Mars, enz.
Hoe verder de planeten van de
zon verwijderd zijn, hoe langer
hun omlooptijd om de zon is.
Ook deze omlooptijden kan men
berekenen. Kepler ontdekte namelijk dat voor alle planeten de
verhouding tussen het kwadraat
van de omlooptijd en de derde
macht van hun afstand tot de
zon gelijk is. Passen wij dit toe
op de aarde, met als eenheid
van omlooptijd 1 jaar en van
afstand 1 AE. De verhouding is
dan 1 X 1 X 1 / 1 X 1 of 1.
Vermits dit geldt voor alle planeten is de omlooptijd van bij
voorbeeld Mars (noemen wij
hem 0) in het kwadraat, gedeeld
door de derdemacht van de afstand (die wij kennen, namelijk
1,6 AE) gelijk aan 1.
Zetten wij dit even in formule :
O V 1,6J = 1, of O (de gezochte omlooptijd) is de vierkantswortel uit 1,6 x 1,6 x 1,6.
Wie even cijferen wil, kan op
die manier van alle planeten
(bij benadering) hun afstand tot
de zon en hun omlooptijd er
omheen berekenen.
Het is ook wel duidelijk dat deze kennis onontbeerlijk is om
aan ruimtevaart te doen. Om te
weten waar precies een planeet
zich zal bevinden wanneer een
lang voordien vanop aarde afgevuurde raket de afstand zal
hebben afgelegd, moet men weten met welke snelheid die planeet om de zon draait, namelijk
om de stand ten opzichte van
de aarde te kunnen bepalen.
Welnu, dat weet de mens al
sedert <le 17de eeuw.
infokosmos
Kultureel Centrum
Strombeek

M/e/ Putfemans
landskampioen
veldloop.
een Brusselaar. O tempora o mores. • ZONDAG : Zei de Miei :
waar de modder nijg was liet ik
een gat. Slim gezien. Nijg slim

zelfs.

TOT DAG

ERRATA BIJ NR 4.
1. — 171^ in plaats van 12/13.
2. — De vierkantswortel uit 0,7^
in plaats van de vierkantswortel uit 0,73.
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20,40 Oe gedwongen
reizen
van Moritz August Benjowski.
22.10 Ook dit is leven. Garcia
de kapper.
22.50 Nieuws.

8 MAART

20.00
20.20
21.20
22.10
22.55
RTB

NED 1
BRT

14.00 Oe
16.00
18.00
18.05
18.55
19.45
20.23
21.55
22.10
23.20

keikoppen van de
Monte-Carlo-rally. Komische speelfilm (1969).
Open school.
Calimero.
Star Trek.
Een land zoekt zijn evenwicht.
Nieuws.
Berend Boudewijn-kwis.
Jazz from Newport.
Open jacht. Weekendfilm.
Nieuws.

NED 1
10.00
12.00
15.00
15.02
15.15
15.40
16.10
16.20
18.15
18.45
18.55
19.05
19.35
20.00
20.20
22.20
23.00
23.30
23.35

Teleac.
Schooltelevisie.
i
Nieuws.
'De boefjes.
Ren je rot.
Snater.
Tros penalty-ibokaal.
Tros sport.
Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Het zal je kind maar wezen.
Boter, kaas en eieren.
Nieuws.
Van hand tot hand. Blijspel.
Sterren kijken.
Wordt u al geholpen ?
Nieuws.
'Lied van de week.

NED 2
18.45
18.55
19,05
19.20
19.50
20,00
20.20
22.00
22.45
23.30
23.35

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Peppi en Kokki.
Kunt u me de weg naar
Hameien vertellen, meneer ?
't Zand 33.
Nieuws.
Berend Boudewijn-kwis.
Brandpunt.
Oe wereld in oorlog.
Nieuws.
Indoor Brabant-Den
Bosch.

11.00
12.15
14.00
15.30
15.32
15.55
16.20
16.30

Eucharistieviering.
Verhalenderwijs.
Teleac.
Nieuws.
Programma met de muis.
Pippi Langkous.
Werkwinkel.
Suriname-Antillen.
Reportage.
17.00 Vesper.
17.30 Bericht wilde ganzen.
17.32 Sport extra.
18,15 Teleac.
18.55 Paulus de boskabputer.
19.00 Nieuws.
19,05 Het wonder der natuur.
•^Dokumentaire.
19,30 Jonge mensen op weg
naar het koncertpodium.
20,20 Hier Parijs, Hier Jan
Brusse.
20,30 Columbo,
21,45 Sonja 's avonds.

Woord voor woord.
Paulus de boskabouter.
De vrijbuiters,
Studio sport.
1 op zondag,
Nieuws.
The lovers,
Panoramiek.
Beeldspraak.
Nieuws.

Videogazette des loislrs.
Samedi-midi.
Nieuws.
TV 7.
TV-Femmes.
El vi palto s'remari. Komedie.
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 Mission 633. Oorlogsfilm
(1964).
22.15 Oe mémoire d'homme.
Aansluitend : Nieuws,

10 MAART
BRT
14.00
18.00
18.05
18,20
18.45
19.15
19.45
20.15

Schooltelevisie.
Calimero.
Klein, klein kleutertje.
De familie Partridge.
'In het kielzog van de Vikings.
Sporttribune.
Nieuws.
Hombre. Amerikaanse
western (1967).
Ten huize van Ward
iRuyslinck.
Nieuws.

NED 1

9.00
9.30
9.55
10.45
11.00
12.00
14.30
15.00
15.15
17,25
17.50
18.20
18.25
18.50
19.45
20.00

Doe mee,
Allemaal beestjes.
Oe laatste generatie.
Onder de zon van Amarna.
Konfrontatie.
Zeven op zondag.
Open school.
Ali en de kameel.
Binnen en buiten.
Tim.
Festival van Vlaanderen.
Calimero.
Het meisje van de TV.
Van Pool tot Evenaar.
Nieuws.
Sportweekend.

BRT

14.00
18.15
18.45
19.05
19,25
20.00
20.20
21.45
?2.20
23.00

15.30
17.45
17,50
18,50
19.45
20.15
20.40

Jevanjong.
CaMmero.
Atelier,
De apenplaneet.
Nieuws.
Chico.
De sneeuw van gisteren.
TV-film.
21.40 Leopold Szondi. Portret
van de ontwerper van
Szondi-test.
22.30 Nieuws.
NED 1

De familie Partridge e//te
maandag trouw op post !

11 MAART
BRT
14,00
18.00
18.05
18,30
19,00
19,45
20,15
21,10
22.00

Schooltelevisie.
Calimero.
Toomai en de olifant.
Ken uw motor.
Luister naar de film.
Nieuws,
Oe organizatie.
Verover de aarde,
A day in the life. Rekreatie van het Beatle-lied.
22.10 Gastprogramma,
22,40 Nieuws.
NED 1
10.45
12.15
14.20
18,15
18,45
18.55
19.05

22.50

BRT

21.30
22.30

NED 1

9.40 Schooltelevisie.
15.30 De Oerossen uit Belowezj.
15.40 Klaartje Tip en Baltazar.
15.45 Peddel gaat naar zee,
16.15 'De film van ome Willem.
16.50 Hans met de hoge hoed.
17.00 Betty Boop.
17,08 Zwijgen is goud.
17,43 'Popey.
18,15 Teleac.
18.55 Nieuws.
19.05 Jouw beurt.
19,30 Kenmerk.
20,00 Nieuws.
20,20 Berichten uit de samenleving.
20.35 All in the family.
21.00 'Koude oorlog. Koude
vrede.
22.00 Simplistisch verbond.

Schooltelevisie.
Teleac.
Paulus de boskabouter.
Volbloed. Dokumentaire.
Tros sport extra,
Nieuws,
Tatort.
TV-Privé.
Het heilig vuur.
Nieuws.

NED 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
20,35
21,00
21.40
22.30
23.05
23.20

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Sol en Gobelet. Klowns.
Horen zien zwijgen.
Nieuws.
Achter het nieuws.
't Wilhelmina,
2 voor 12.
Duiken... Politie.
Achter het nieuws.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

RTB
14.00
18,10
18,30
19.00
19.25
19.40
19.45
20.20

Schooltelevisie.
1, 2, 3.,, j'ai vu, ,
Savoir vivre,
Une suèdoise a Paris.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Pot-Bouille. Franse zedenkomedie (1957).
22.10 De filmmolen.
23,00 Nieuws,

NED 2
10,00 Des machines, des maTtres, des élèves.
11.00 Eucharistieviering.
12.00 Faire le point.
13.00 Nieuws.
13.05 Concertissimo.
13.40 Arts-Hebdo.
14.15 Le Virginien.
15,30 Visa pour le monde.
17,10 Sportuitslagen,
17.20 Carrefour 17.
18.00 Follies. Popprogramma.
18.40 Chapi-Chapo.
18.45 Sportweekeinde.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.'
20.20 Maïtres et valets.
21,10 Cinéscope.
22,30 Nieuws.

22.00

9 MAART

19.30
19.45
20.15
20.35

Schooltelevisie.
1, 2, 3,,, j'ai vu,
TV-Femmes,
La pensee et les hom
mes.
Lundi-sports.
Nieuws.
Si vous savlez.
Heloise et Abelard Toneel.
Faits divers.
Nieuws.

Wachtwoord.
Pano '75.
Monumenten.
Standpunten.
Première.
Nieuws.

12 MAART

RTB

RTB
11.30
12.00
12.55
13.00
14.15
16.25

14.00
18.10
18,30
19,00

NED 2
18.30
18,35
18,40
19,05
20,20
21.10
21,15
21,40
22.05
23,05

20.15
20.45
21,35
21.40
22.05
22.45

Nieuws.
Op losse groeven.
Pepper.
Aktua TV.
WK Kunstrijden.

10.45
18.15
18.45
18,55
19.05
19.30
20.00
20,20
20.45
21,20
22.45
22.50
22.55

Schooltelevisie.
Teleac.
Paulus de boskabouter,
Nieuws,
Masih. ,
iReisweg.
Nieuws.
Wie van de drie ?
Hoogtepunten uit de kliniek.
Amsterdam 700.
Ontdek je plekje.
Symbiose.
Nieuws.

NED 2
18.45
18.55
19,05
19.25

Paulus de boskabouter.
Nieuws,
Arpad de zigeuner.
'Kies uw ster. Show.

Schooltelevisie.
Teleac.
Schooltelevisie.
Teleac,
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
iBinnen 48 uur. Jeugdprobleem.
19.30 Vluchthaven in de natuur, Dokumentaire.
20.00 Nieuws.
20.20 De Waltons.
21.10 Nader bekeken.
21.40 Gert en Hermien in Israël.
22.20 Het laatste uur.
Aansluitend : Nieuws.

18.45
18.55
19,05
19,50
20,00
20.20
20,30
20,35
21.55
22,10
22.35
23,00
23,15

Paulus de boskabouter.
Nieuws,
Van gewest tot gewest,
Socutera,
Nieuws.
Politieke partijen,
Staatsloterij,
Moord in de studio, TVspel.
Werkwinkel.
'Panoramiek.
Studio sport.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

RTB
16,45 Feu vert,
18,25 Tempo.
18,55 Les Pilis.
19,00 Une suèdoise a Paris,
19.25 Antenne-soir.
19.40 Tips voor de konsument.
19.45. Nieuws.
20.15 Timbales-cocktail. Show.
21.20 Le point de la médecine.
22.40 Nieuws.

22.00
22,40
22,55
23,10

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Black Beauty.
Tweekamp. Kwis.
Nieuws.
Sam.
Muziek en mensen in uw
straatje.
'Hier en nu.
Geestelijke liederen,
Oen Haag vandaag.
Nieuws.

Schooltelevisie.
1, 2, 3,,, j'ai vu,
Seniorama,
Une suèdoise a Paris.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Les rues de San Francisco.
21.05 Oe krisis in Wallonië. De
glassektor.
22.05 'Nieuws.
22.25 TV Droit.

14.00
18.00
18,05
18.30
18,55
19.08
19.45
20.15
20.50
21.40
22.25
22.35

10.45
18.15
18.45
18,55
19,05
20,00
20.20
22.55
23.10

Schooltelevisie.
Calimero.
Open school.
Van mensen, landen en
dieren.
Korte film.
Eurovisiesongfestival,
Voorstelling van de liedjes.
Nieuws.
The Dubliners.
Sam.
Wikken en wegen.
Nieuws.
Promised lands. Dokumentaire over Israël.

Schooltelevisie.
Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Hoogtepunten
uit
het
Barnum en Bailey cirkus
Nieuws.
De Van Speykshow.
Interview met de minister-president.
Nieuws.

NED 2

Vrijgevige

B. Boudewijr)

RTB
14.00
18.10
18,30
19.00
19.25
19.38
19.45
20.15

BRT

NED 1

NED 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20,20
21.10

14 MAART

13 MAART
BRT
14.00
18,00
18,05
18.30
19.15
19.45

Schooltelevisie.
Calimero,
De familie Robinson,
Flash 10, Show.
Uit de dierenwereld.
Nieuws.

18.45
19.05
20.00
20.20
21.10
22.25
23.05
23.25

Paulus de boskabouter.
Avro's Toppop.
Nieuws.
Kung Fu.
Muziek moza'iek.
Televizier magazine.
Avro's sportpanorama,
Nieuws.

RTB
14.00
18,10
18.30
19,00
19.30
19.45
20.15
21,30

Schooltelevisie.
1, 2. 3,., j'ai vu.
Sept sur sept.
Reflets du liberalisme.
Antenne-soir.
Nieuws.
Neuf millions neuf.
Si loin, si prés,,, Poolse
speelfilm (1972).
23.10 Nieuws.
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KALENDER
VAN DE DAGEN
VAN
HET
VLAAMSE LIED
1975

8 maart :

23 maart :

2 mei :

— Zaal Parosa, Bacchusl. 67, Berchem, 20 u. Inr. : Koor Jubilate,
mjm.v dirigent Willem De Meyer
en solisten Lisette Cornelis-Peys
en Renaat Van Beeck.

— Feestzaal Waarschoot, 14 u.
30. Ingericht door de Bond van
Grote en Jonge-Gezinnen.

— Gemeentelijke jongensschool,
Wijnegem, '20 u. Inrichters : VI.
Kultuurgenrteensctiap en het koor
Fidelitas.

9 maart :
— Zaal van het klooster te Berlaar (Lier), 19 u. 30. Inr. : Gemengd koor van Beriaar o.l.v. L.
Dieltiens, m.mjv. het kinderkoor
van de lagere school « De Kwikstaartjes » en de scholen van de
gemeente Beriaar.

— Ekershof, Bkeren, 20 u. Ingericht door de kultuurraad.

14 maart :
— Gemeentelijke feestzaal, Kerkstr. 23, Gentbrugge, 19 u. 30 : E.
Hullebroeck-'herdenking
ingericht
door de gemeentelijke kultuurraad
en m.m.v. de Gentbrugse zangvereniging, de vrije en officiële
scholen en de koninklijke muziekkapel « De Neerschelde •>.
15 maart :
— Omstreeks 10 u. 30 : bloemenhulde op het graf van de Meester.
— Arenbergschouwburg te Antwerpen, 20 u., ingericht door VTB
m.m.v. het kinderkoor Carmina
uit Bkeren o.l.v. e.h. J. Cleysimans,
het gemengd koor Con Amoré uit
Ekeren o.l.v. eh. J. Cleysmans,
het meisjeskoor van de beroepsschool H. Hart uit Borgerhout
o.l.v. Maria Van Giei en de soliste
llona Van Brandt.
— Kultureel Centrum Casino te
Houthalen, 20 u., inrichters VVKB
Rondinella, m.m.v. de koren Viva
ia Musioa en Crescendo en de
harmonie De Eendracht.
16 maart :
— Gemeentelijke sporïhal te Wilrijk, 14 u. 30 : zangfeest ingericht
door de VVKB De Kegelaar en het
gemeentebestuur.

18 april :
4 mei :
—
St^Pauluszaal, Processiestr.,
Opwijk, 20 u. Zangavond ingericht
door VTB, ANZ, Davidsfonds, Gemeentelijke Jeugdraad en VVKB
Heiveld.

21 april :
— Zaal Funkis, Grote Markt, Herentals, 20 u. Inrichters : Kultuurraad m.m.v. de Herentalse
scholen en de plaatselijke koren
o.l.v. Hans Swinnen en Willem De
Meyer

28 mei :
— Zaal 't Laöhriet, Lichtaart.
Volkszangronde. Ingericht door de
plaatselijke afdeling van het COV
te 14 u. 30.

26 april :
— Zaal Nova, Turnihoutsebaan,
Schilde, 20 u. Inrichters : VVKB
Mieke Stout en de werkgroep
« Dagen van het Vlaamse Lied »,
m.m.v. : Adagiokoor, iutoilatekoor, muziekvereniging, Vlaams
Volkskunstorkest, de jongens- en
meisjesscholen,
jeugdverenigingen, dirigenten Bert Haldermans,
J. Jacobs en Willem De Meyer.

27 juni :
— Borgerhout, zaal Roma, Turnhoutseibaan. Guldensporenviering
in het teken van Emiel Hullebroeok, m.m.v. alle scholen, het
meisjeslyceum en de gemeentelijke muziekakademie.
11 juli :

27 april :

— Zeezangfeest ingericht door
het ANZ in 't kursaal van Oostende te 20 u.

— Zaal Nova, Schilde, 15 u. Jeugdzangronde. Inrichters : VVKB Mieke Stout en de werkgroep Dagen
van het Vlaamse Lied

12 juli :
— Gewestelijk zangfeest ingericht door de VTB in de grote zaal
van de brouwerij te Wieze te 20 u.

28 april :
— Grote Markt, Edegem (tent),
19 u. Zangfeestviering E. Hullebroeck en A. Preud-homme, ingericht door het gemeentebestuur
m.m.v. alle scholen en zangverenigingen.

30 augustus :
— Zangfeest ingericht door de
Kristelijike Bond van de Gepensioneerden in de zaai van de brouwerij te Wieze te 14 u. 30.

— Gildenhuis, Zwijndrecht, 14 u.
E. Hullebroeck-namiddag voor gepensioneerden, ingericht door de
Bond van de Gepensioneerden.

26 oktober :
— Nationale Emiel Hullebroeckherdenking in de Handelsbeurs
te Antwerpen, m.m.v. de keur van
onze Vlaamse koren en solisten,
ingericht door de VVKB onder
auspiciën van het nationaal E.
Hullebroeck-komitee.

30 april ;
20 maart :
Tijdens de dagen van het Vlaamse lied zal de toondichter Emiel Hullebroeck (overleden 26 maart 1965) passend hulde gebracht worden
Op deze archieffoto samen met Jozef Van Overstraeten

— St-Bavoschouwburg te Gent,
20 u., inrichters « Open Kring •>
en het J. Tinelkomitee.

— Sportcentrum Aalst, 20 u. E.
Hullebroeck^herdenking. « Wij zingen de mei in », ingericht door
het Davidsforrds.

^-,^%^

het funktioneel kombinatiemeubel in eigentïjdse,
nuttige^ esthetische vorm.
Onze .
studiedienst
lost

uw

woonprolileem
gratis op

KOMMISSIE VAN OPENBARE
ONDERSTAND AALST
heeft in haar instellingen volgende betrekkingen opengesteld:
1. Eén betrekking van opsteller-stenotypiste.
2. Betrekkingen van opsteller.
3. Eén betrekking van klerk-stenotypiste.
4. Betrekkingen van klerk.
5. Drie betrekkingen van werkvrouw Ctewerkstelling van 13
tot 21 uur).
6. Eén betrekking van gebrevetteerde ziekenhulsverple(e)g(st)er.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op 20 maart 1975 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de
Personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93, binnenpost 104, bestuurssekretaris H. Barrez).

Tumhoutsebaaif 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36.40.86
Begiinsstraat 39-41 - ANTWERPEN - TeT. 3347.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE • Tel. 24.25.23

V
V
Z

ERENICINC
LAAMSE
lEKENFONDSEN

AZAERT
U alt Vlaming... sluK zeker aan bij het
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK

Brabantdam 142 GENT

Provtncte Antwerpen :
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT , O N D E R L I N G ZIEKENF. RUPELSTREEK en K L E I N - B R A B A N T
Kraanweg 2 1 ,
2 6 8 0 Bornem
Tel (03)89 16 19
Provincie Brobant :
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE M U T U A L I T E I T V A N B R A B A N T EN L I M B U R G
Leuvenselaan 4 3 ,
3300
T e l . ( 0 1 6 ) 8 3 4 35
Provincie Oost-Vlaanderen :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
Hopmarkt 36,
9300 Aalst
Tel. (053)745.53
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS F L A N D R I A
Keizer Karelstraat 8 0 ,
9 0 0 0 Gent
Tel. ( 0 9 ) 2 3 . 5 2 . 2 7
ARR. D E N D E R M O N D E : V L A A M S Z I E K E N F O N D S : SCHELDE - D E N D E R - D U R M E
Margote 1 0 5 ,
9 2 9 8 Wichelen
Tel. ( 0 5 2 ) 4 2 . 3 4 . 0 3
ARR. EEKLO en K A N A A L Z O N E : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin J o h a n n a l a a n 8,
9 9 0 0 Eekio
T e l . (09)77 23.51
ARR. OUDENAARDE i ZIEKENFONDS V L A A M S E A R D E N N E N
Fortstraat 34,
9 7 0 0 Ondenaarde
T e l . (055)331 15
ARR. ST.-NIKLAAS : V L A A M S E M U T U A L I T E I T W A A S L A N D
Vrosenestraat 14,
2 7 5 0 Beveren-Waas
Tel (03)75.66.66
Provincie W e s t - V l o a n d e r e n :
ARR. KORTRiJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
8500 Kortrijk
Tel. ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Rekolettenstraat 6 6 ,
8450 Nieuwpoort
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 . 3 7 . 1 5
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
W e s t l o a n 145,
8 8 0 0 Roeselare
Tel. ( 0 5 1 ) 2 0 2 08

V.V.Z-sekretariaat :Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98

1
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Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING
•
•
•
•

VERHURING CEREMONIEKLEDING
MAATKLEDING
CONFECTIE
CHEMISERIE
•
•
•
•
•
•
•

KOSTUUMS
SPORTVESTEN
BROEKEN
MANTELS
REGENMANTELS
PULLS
HEMDEN
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flflnseuoLcn

Tel.

BOEKHANDEL TUL

LIEDEKERKi

(053)662.19

BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor A L Uw bieren
en Limonades
•

SAN O
Emiel W i t t m a n s t r .
1 0 3 0 Schaarbeek
Tel. (02)734.56.09

Parfumerie

ESTHETICA

36

Bl]hu!zen : Cogels Osylel 73
2600 Barchem-Antwerpen
Tel. ( 0 3 1 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Deheegher Jan
Ladeganckstraat 1 9
Gent
Tel. ( 0 9 ) 2 2 . 4 5 . 6 2

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

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

Speciaal voor U bedacht

Brouwerij
MOORTGAT

Koffiebranderij

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72-19.30.29)

Groepen en maatschappijen allerhande ! I I

baron ruzettelaan 56c
assebroek brugge
tel. ( 0 5 0 ) 3 3 . 5 4 . 0 4

Vlaamse'^koffie u i t
Schaarbeek

Heusden-Llmburg

-

—

Prima

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

Schoonheidsinstituut

37

MAATWERK e n zeer grote keus
kleding « KLAAR O M DRAGEN »

Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. (02)51.03.86
Alle grote
uitgaven
en ook... alle
kleine.

Dorpsplein,

ALLE VERLICHTING
lustrerie mare de vriese

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

KARAVANS
Verkoop - verhuur . stalling
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tel. ( 0 3 1 ) 2 1 . 9 8 . 1 5
Frans Beirenslaan 2 7 8 , BORSBEEK

EEN JUWEEL MET STANDING
KIES JE BEST BIJ

LIERSE VLOERHANDEL
Lisperstraat 4 9
—
LIER
Tel. ( 0 5 1 ) 8 0 . 1 4 . 7 1
Specialiteit :
VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN

BRANDBESCHERMING

JUWELIERS - HORLOGEMAKERS
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE

pvba ALBAG
LONGINES - PONTIAC - VERDAL

Nlnoofse Steenweg 5 1 5
1711 ITTERBEEK - Tel. 0 2 / 2 1 . 1 9 . 0 9

MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT)
2000 ANTWERPEN - T E L . : 33 46

Dames en heren, in u w belang
w e n d t U voor uvt^
SCHILDER- BEHANGWERKEN e n
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE

DIRK MARTENS

Kerkweg 8 , 1760 Roosdaal-Strijtem

Tel. (054)33.37.56

AALST

NINOVE

Kwekerijen - Tuincentrum
J.V.H.

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 3 0 , 2 9 - 3 3 , 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 3 3 1 . 0 5

Dendermondsesteenweg 120
9208 Schellebelle - T. 0 9 1 / 7 9 . 3 1 . 7 0
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop
— OPEN 'S ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag

^
KINOERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjes en
w i e g e n - stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren
- poppen . poppenv/agens en -wiegjes . burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels.

VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 3 0 tot 5 0 m3

Jozef

—

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. ( 0 2 ) 2 6 8 . 1 4 . 0 2

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—
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IXFORMAllECENTRA

I

ANTWERPEN
031/31.78.20

GENK
011/35.44.42

GENT
091/25.19.23

LEUVEN
016/23.37.35

l

N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 uur
een d e r beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n
M i d d a g - en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed e n goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 6 . 7 2 - 1 5 0 0 zitpl.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 0 3 1 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 2 . 6 8 . 6 9 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 2 8 . Tel. 0 2 / 2 1 . 8 7 . 8 9 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 1 . 2 8 . 5 3 - 1.000 p i .
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 1 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 . 2 8 . 2 2
DRONGEN
A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 1 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 6 7 . 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 0 1 1 / 5 6 . 5 3 . 4 0
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 0 5 0 / 5 0 . 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grot© M a r k t 17 - Tel. 0 1 1 / 4 3 . 2 0 . 5 1
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 0 5 9 / 3 0 . 2 0 . 8 6
Wij zoeken dringend : als medewerkers • Ernstige families
waarvar, de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden b i j • ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 0 2 / 3 7 6 . 1 8 . 7 2 .

(

^

1

i

l

ALLE MONTUREN
WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer ! )
Telefoon ( 0 3 1 ) 3 6 . 8 6 . 6 2

GRONDEN
OUD - EN NIEUWBOUW
600 ARBEIDERS...
1001 MOGELIJKHEDEN

^

I

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.

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

Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
( 0 2 ) 7 3 4 06 4 3
Na 18 u 425 46.42

?M

I N T E R E S S A N T

VERELST & DUCKAERT

met aangepast materiaal v a n —n
bedrijf met ervaring :

VECOVEN

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

[-«)»«

I

i

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

i<lKTU/1LIT€IT

Fidonc uwriiii^uiiitlf

MtKl
« Op bevef van de heer minister wordt U onmiddellijk
en tot nader order de toegang verboden tot uw kantoor op de direktie der gebouwen te Cent ».
(Inhoud van het telegram met
staatsvoorrang gericht aan ir.
A. Mertens).

Met de schorsing van ir. drs A. Mertens is het vraagstuk van de vrije meningsuiting en van de zg zwijgplicht
van ambtenaren scherp gesteld. Het
geval Mertens is in vele opzichten vergelijkbaar met het RTT-sohandaal, aan
het licht gebracht door ir. De Maegt.
Alleen werd Mertens op een onthutsende wijze behar>deld. Daartegen
wordt momenteel op veel plaatsen
geprotesteerd. Volgende motie werd
opgesteld en verspreid : « De ondergetekenden, groepen en personen,
dringen er bij het betrokken departement van Openbare Werken op aan
dat de schorsing die ir. A. Mertens
werd opgelegd, opgeheven wordt en
dat hij in zijn funktie en eer hersteld
wordt. Dit is immers enkel de vraag
naar het bestel van een demokratisch
recht ». Het koördinatie-adres voor deze aktie is M. Croquet, J. Vandepitteplein 4, te 8380 Lissewege. Naar aanleiding van deze aktie past het om de
achtergronden van het geval Mertens
te belichten. Het reoht op informatie
staat immers op het spel.
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NAAR DE PSYCHIATER,
ZOALS IN RUSLAND !
In 1959 wordt Mertens, onder minister
van Openbare Werken Vanaudenhove,
door toedoen van de toenmalige inspekteur-generaal van de administratieve gezondheidsdienst dr Henon « bestuurlijk abnormaal » verklaard. Eén
der (drog)redenen is een gedicht,
waarvoor Mertens door een ander ministerie een prijs werd toegekend I De
diepere achtergronden zijn de voorstellen van Mertens om de Belgische
havenproblemen planologisch te laten
onderzoeken en daardoor ook de
Vlaamse belangen te dienen. Maar,
daardoor zouden de Luikse en Brusselse belangen in 't gedrang kunnen komen.
In 1960 wordt Mertens belast met de
technische vorming van het personeel
van Openbare Werken. Op een vragenlijst door hem rondgestuurd, antwoordt
niemand, omdat de toenmalige sekretaris-generaai v#n Openbare Werken
prof. ir. Willems aan alle diensten het
bevel gaf aan Mertens geen informatie te verschaffen.
In 1964 wordt Mertens door de Waalse minister Bohy gedegradeerd en
naar het waterloopkundig laboratorium te Borgerhout gestuurd. Inmiddels
geraakt ook Henon's diagnose bekend:
cyklothymische neigingen met paranoide inslag. De betekenis daarvan is dat
iemand die niet in de pas loopt en
daarna boos wordt over zijn onderdrukking wordt gekenschetst als soms
agressief en in de waan dat men iets
tegen hem heeft.
Als bekend wordt dat Henon niet Is
ingeschreven bij de orde der geneesheren, wordt de zaak Mertens een nationaal schandaal. Henon wordt met
pensioen gestuurd en de akties tegen
Mertens worden Cvoorlopig) stopgezet.
In 1967 krijgt Mertens van de toenmalige minister van Openbare Werken De Saeger een berisping, omdat
hij een studie bekend maakte voor de
uitbouw van de Zeebrugse haven voor
200.000 tonners, met een kanaal voor
dezelfde tonnemaat tussen Zeebrugge
en Antwerpen. Ook deze inzet voor
Vlaamse belangen wordt niet geduld.

lp 1968 aanvaardt De Saeger een plagiaat van Mertens' voorstel voor Zeebrugge, onder druk van de publieke
opinie. Maar, Mertens wordt overge-^
plaats naar de gebouwendienst te
Gent I
Als tegen het advies van Mertens in,
wordt begonnen met de bouw van een
sluis te Zeebrugge en de aangrenzende woonwijk begint te scheuren, ten
gevolge van deze werken, komt de
bevolking in opstand. Maar, de minister wil alleen met het aktiekomitee
spreken als Mertens daar niet bij is !

GEWRAAKT INTERVIEW
MET « AKTUEEL »
In december 1974 wordt Mertens op
een brutale wijze geschorst, omdat
hij een interview toestond aan het radiomagazine « Aktueel ». In het gewraakte interview kloeg hij de korruptie aan inzake ruimtelijke ordening en
inzake onderhandse
aanbestedingen
van Openbare Werken. De Luikse reaktionaire minister Defraigne aarzelde
geen ogenblik om toe te slaan, zelfs
zonder kennis te hebben van de inhoud van het integrale interview !
Mertens ontving bovenstaand telegram, een staaltje van onbeschoftheid,
onderdrukking en machtsmisbruik.

Foto : In het,waterloopkundig
laboratorium te Borgerhout is
duidelijk aangetoond dat het
afsnijden van de bocht van
Bath een vergaande verzanding van de Schelde zal veroorzaken.

INTERPELLATIE VALKENIERS BRENGT
MINISTER DEFRAIGNE
IN VERLEGENHEID
Op 22 januari jongstleden interpelleerde VU-volksvert. Valkeniers de minister van Openbare Werken over het
geval Mertens. Minister
Defraigne
scheen niet eens te weten dat Mertens sinds 16 december 1974 niet meer
werd betaald, evenmin wist hij precies te zeggen welke verklaring Mertens aan de radio had afgelegd. Bovendien is Mertens niet de enige ambtenaar van het departement van Openbare Werken die verklaringen afgelegd
heeft aan de pera. Zo stond o.m. zelfs
sekretaris-generaal Verschave nog onlangs een interview toe aan het Nederlandse tijdschrift « Cobouw ». Bovendien zijn staatsambtenaren door
hun statuut sedert 1937 verplicht, alle
misbruiken aan te klagen !

HIRAM EN KRITIEK OP HET
BAALHOEKKANAAL ONGEWENST !
Twee feiten wegen zwaar door i.v.m.
het optreden tegen Mertens.
Onlangs werd de Hiram-groep opgericht, o.m door de ingenieurs Mertens
en De Maegt. Deze groepering heeft
zich voorgenomen om ambtelijke misbruiken op te sporen en bekend te
maken. Na Anseele en Van Mechelen
zouden ook andere ministers daardoor
in het gedrang kunnen komen.
Verder is er de beruchte afsnijding
van de bocht van Bath in de beneden
Schelde en het zg Baalhoekkanaal,
waarover eerlang een beslissing zal
worden genomen. De kritiek van Mar-'
tens in dit verband is niet mals. Hij
spreekt o.m. van een rampzalige verzanding van de Schelde, ten gevolge
van de afsnijding van de bocht van
Bath en van vervalste waterloopkundige modelproeven in het laboratorjum
te Borgerhout. Ook deze feite dienen
de Waals^Brusselse belangen niet. Integendeel I
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