
16 NAART:BET06ING TE SCHAARBEEK! 

natiaiiaal 
MKekblad 

DRUKPERSSTRAAT. 20, 1000 BRUSSEL — TEL. 02/217.97.98 — 21e jAAR nr 11 — ZATERDAG 15-3-75 — PRIjS . 14 F 

DE REGERING 
RESCHERMT 
OPSTANDIGE NOLS 
MET 3000 
RIJKSWACHTERS! 

DE LES VAN SCHAARBEEK 

In de frankofone pers, radio en TV worden 
de Vlamingen stelselmatig afgeschilderd als 
een troep ruwe en aggressieve onderontwik
kelden (les « Ménapiens », haha !) die met 
geweld hun heerschappij willen opdringen 
aan de vrijheidslievende Franssprekende ge
meenschap van dit land. Het dient gezegd 
dat sommige onooglijke groepjes Vlaamse 
« militanten » het de frankofone media soms 
biezonder gemakkelijk maken om zo'n totaal 
vertekend beeld op te hangen van « de Vla
mingen ». 
De werkelijkheid is echter helemaal anders, 
en alle insiders weten sinds lang dat België 
gebouwd is op het geduld van de Vlamingen 
en ook nog steeds blijft bestaan dank zij dit 
onvoorstelbare geduld van diezelfde goedzak
kige Vlamingen. 
Af en toe echter, als zij héél hard onder hun 
broek worden getrapt of zodanig door de fran
kofone treiteraars worden gepest dat zelfs 
zij het te gortig vinden, worden onze brave 
hendrikken boos. 
Het ziet ernaar uit dat de trap van Nols en 
van het FDF, en de ongelooflijk slappe hou
ding van de regering, een van die heilzame 
schokken zal zijn die ons volk wat meer zelf-
respekt kunnen bijbrengen. In elk geval zul
len velen er enkele nuttige lessen kunnen 
uittrekken. 
Ten eerste, dat het van de'Vlamingen bloed 
erK tranen vergt, en telkens weer belangrijke 
toegevingen, om te bekomen dat enkele van 
hun fundamentele rechten bij wet zouden 
worden erkend. 

Dat dit, ten tweede, echter nog niet betekent 
dat zo'n wet dan ook automatisch wordt toe
gepast en loyaal door iedereen zal worden 
geëerbiedigd. Zo zien het onze fransspreken
de medeburgers nu eenmaal niet. Nadat zij 
de Vlaamse toegevingen voor het stemmen 
van een wet hebben geïnd, wensen zij nog 
verdere toegevingen voor de toepassing van 
die wet. En daarbij willen zij zich het recht 
voorbehouden om die toepassing te allen 
tijde opnieuw in betwisting te stellen, in 
naam van « de evolutie die zich inmiddels 
heeft voorgedaan ». 
Dat het, ten derde, onvoorstelbaar naïef is 
voor een Vlaming te denken dat de traditio
nele partijen (CVP, PVV, BSP) zijn belangen 
krachtdadig verdedigen. Honderd vijfenveertig 
jaar ervaring hebben toch aangetoond dat 
voor hen het voortbestaan van om het even 
welke regering (waarvan zij deel uitmaken) 
véél belangrijker is dan het eisenprogramma 
van het bewuste Vlaanderen. 
Dat je, ten slotte, dat hele traditionele esta
blishment met zijn vele truukjes om de zaken 
te « arrangeren » maar kan beïnvloeden 
door het elektoraal tje stuipen op het lijf te 
jagen. 
Sommige Vlamingen hadden zich de jongste 
jaren wat in slaap laten wiegen door de sire-
nenzangen van de « vernieuwde •> traditionele 
partijen. Het Schaarbeek-incident maakt hen 
duidelijk dat er in feite niets veranderd is, 
ook niet met Leo Tindemans. 
Het wordt weer velen duidelijk dat de kracht 
waarmee Vlaanderen zich te Brussel kan la
ten gelden evenredig is met de politieke 
macht waarover de Volksunie kan beschik
ken. Paul iVlartens 

(Donderdag) Zondag kan het tot 
een harde konfrontatie komen tus. 
san Vlaamse betogers, eventuele 
FDF-betogers en de ordestrijd-
krachten. Gebeurt er iets ernstigs 
dan zal de regering-Tindemans, 
die haar verantwoordelijkheid 
blijft ontvluchten, daarvoor de 
volle verantwoordelijkheid dragen. 
Te Schaarbeek en in heel de Brus
selse agglomeratie is voor zon
dag elke samenscholing van meer 
dan 5 personen verboden. Het 
« Taalaktiekomitee », daarin ge
steund door andere Vlaamse or
ganisaties, zal zich aan dit on
grondwettelijk betogingsverbod 
niet storen. Waarom zou men ge
volg geven aan de oekazen van 
een Nols en andere Brusselse po
tentaten die zelf voortdurend de 
wet overtreden ! 
Na Nols met fluwelen handschoe
nen te hebben « aangepakt » wil 
de regering hem zondag nog een 
extra-bescherming verlenen. Niet 
minder dan 3.000 rijkswachters 
zijn opgevorderd mèt hun zwaar 
materiaal en 3 Puma-helikopters! 
Dit alles om aan Vlamingen te 
verhinderen te betogen voor de 
toepassing van een demokratisch 
gestemde wet op de plaats waar 

hij doelbewust wordt overtreden. 
Wellicht zal de rijkswacht op rege
ringsbevel de betogers trachten 
te verhinderen zich te Vilvoorde 
te groeperen, maar de militante 
Vlamingen hebben zoiets nog wel 
meegemaakt en weten er zich bij 
aan te passen... 
Uit goede bron vernemen wij nog 
dat aan alle Vlaamse rijkswach
ters en aan de Vlaamse politie
agenten van Schaarbeek zal ge
vraagd worden, in naam van het 
Vlaamse volk, geen geweld te ge
bruiken tegenover eigen mensen 
die opkomen voor fundamentele 
rechten van de Vlamingen te 
Brussel. Hen zal herinnerd wor
den aan bloedige botsingen in 
het verleden (denk maar aan 
Zwartberg) toen Vlaamse rijks
wachters, op bevel van « hoger
hand » mensen uit hun eigen ge
meenschap de dood injoegen. Al
le Vlaamse rijkswachters en poli
tieagenten die zondag dienst 
hebben zouden met aandrang ver
zocht worden niets te onderne
men tegen de Vlaamse betogers. 
Ze zouden zelfs uitgenodigd wor
den mee te manifesteren voor de 
rechten van hun Vlaamse mede
burgers te Brussel. 

DE TAK-BETOGING 
Het « Taalaktiekomitte » verzoekt 
ons het volgende mee te delen : 
Op zondag 16 maart 1975 gaat de 
geplande betoging te Schaarbeek 
zeker door, onder alle omstandig
heden. 

De betogers komen bijeen te Vil
voorde, aan het station, tegen 11 
uur. 

TAK legt een aantal bussen in op 
volgende plaatsen en uren : 

Oostende : Mc Leodplein, 8u30, 
J. De Busschere, Zwaluwenstr. 35 
(70.61.16). 
Brugge : Station, 9u., J.-B. Van In, 
Predikherenrel 23 (33.75.94). 
Roeselare : Station, 8u45, G. Ver-
raest, Ommegangstr. 4. 
Kortrijk : Station, 9u.45, H. Roe
land, Kloosterstr. 60, Marke (056/ 
22.07.73). 
Gent : St-Pietersstation, 9u.45, P. 

De Pauw, De Pintel. 311 (21.32.06). 
Aalst : Station, 10u.45, A. Collen, 
Bauwensplein 7 (70,01.41) en R. 
De Grom, Broekstr. 49, Welle. 
St-Niklaas : Markt, 9u.30, G. Pau
wels, Sportstr. 11, Waasmunster 
(052/47.84.16). 
Hasselt : vertrek Maasmechelen, 
Markt, 8u. ; halte te Hoeselt, café 
ABC, 8U.30 ; Hasselt, Kol. Dusart-
plein, 9u. ; E. Rubens, Korenstr. 4, 
Bilzen (011/41.10.02). 
Antwerpen : Steen, 9u.30 ; Ber-
chem kerk, 9u.45 ; Mortsel, Oud 
Gemeentehuis, lOu. ; Kontich 
kerk, 10u.15 ; E. en G. Bogaerts, 
Mechelsestwg 202, Kontich 
(57.46.93) ; J. Van Dessel, Zand-
vekenvelden 15, Nijlen (81.85.91). 
Oudenaarde : Markt, 9u. ; A. Den 
riaerynck, Arend de Keyserstr. 4 
(055/31.23.12) ; A. De Borre, Guil-
leminl. 98, Geraardsbergen (054/ 
41.12.53). 

ONAANVAARDBAAR ! 
Het .Dagelijks Bestuur van de Volksunie acht het onaanvaardbaar dat 
de regering haar verantwoordelijkheid zou ontvluchten inzake de 
Schaarbeekse lokettenregeling, door zich te verschuilen achter proce
dure-kwesties. 
De uitspraken van zowel de Raad van State als van de Vaste Kommis
sie voor Taaltoezicht zijn duidelijk. Het Dagelijks Bestuur van de Volks
unie herinnert er tevens aan, dat de wetsovertreding te Schaarbeek 
reeds jaren duurt. Het blijft dan ook onverminderd van mening, dat de 
regering onmiddellijk en radikaal een einde moet stellen aan dit schan
daal. 
Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie acht het verder onaanvaard
baar dat in de Brusselse agglomeratie het demokratisch recht om te 
betogen met de voeten wordt getreden. 
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BEKWAAMHEIDSEKSAMEN 
VOOR RADIO-EN TV - JOURNALIST 

BRT 

De Belgische Radio en Televisie zal 
weldra een bekwaamheidseksamen in 
de Nederlandse taal organiseren om te 
voorzien in de vakante betrekkingen 
en voor het samenstellen van een 
reserve van radio- en tv-journalisten. 
De geldigheidsduur van deze reserve 
is vastgesteld op 18 maanden. 
De wetten en koninklijke besluiten 
houdende sommige maatregelen waar
bij de aanwerving in openbare dienst 
oudstrijders of gelijkgestelden, van 
wordt vergemakkelijkt ten gunste van 
het gewezen beroepspersoneel van 
de kaders van Afrika, van personen 
ontslagen wegens gehele of gedeelte
lijke sluiting van steenkolenmijnen en 
van personen die bij de samenwer
king met de ontwikkelingslanden dien
sten hebben gepresteerd, zullen toe
gepast worden. 

JAARLIJKSE BEZOLDIGING 

Weddeschaal 10/3 - gaande van 
343.440 fr. tot 525.972 fr. (100 %) . 
Bovendien wordt een met het indeks-
cijfer schommelende bijslag — thans 
40,02 % van de wedde — uitbetaald. 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN : 

1. Belg zijn ; 

2. 21 jaar oud zijn bij het verstrijken 
van de inschrijvingsdatum, d.i. op vrij
dag 18 april 1975 (zie ook voorwaar
den tot toelating tot de stage) ; 

3. 200 fr. inschrijvingsgeld storten op 
PR nr. 000-0545451-20 van de BRT, met 
vermelding op de strook van het stor
tingsbulletin « Eksamen voor journa
list » ; 

4. In het bezit zijn van één van de 
volgende diploma's of studiegetuig
schriften : (het eksamen staat even
wel op universitair niveau) 

a. gehomologeerd of erkend eindge-
tuigschrift van middelbare studiën 
van de hogere graad, ofwel, eindge-
tuigschrift van middelbare studiën van 
de hogere graad en geslaagd zijn voor 
— of vrijgesteld van — de voorberei
dende proef, ingericht door de univer
siteiten, met het oog op de toelating 

tot studies leidende tot een weten
schappelijke graad. 

b. getuigschrift van hoger middelbaar 
onderwijs, afgeleverd door de eksa-
menkommissie van de Staat voor het 
hoger middelbaar onderwijs ; 

c. getuigschrift, afgegeven na een van 
de voorbereidende proeven, voorge
schreven bij de artikelen 10, lObis en 
12 van de gekoördineerde wetten op 
het toekennen van de akademische 
graden en het programma van de uni
versitaire eksamens ; 

d.. diploma van onderwijzer, lagere-
schoolonderwijzeres of geaggregeerde 
voor het lager sekundair onderwijs ; 

e. diploma van technisch ingenieur, 
uitgereikt overeenkomstig de regle
mentsbepalingen ; 

f. einddTploma of -getuigschrift van 
studiën in een hogere technische 
school, in een hogere sekundaire tech
nische school of in een technische 
nortnaalschool, uitgereikt door een in
richting voor technisch onderwijs, in
gericht, gesubsidieerd of erkend door 
de Staat, of afgegeven door een van 
regeringswege samengestelde eksa-
menkommissie ; 

g. kandidaatsdiploma of - getuigschrift 
afgegeven na een cyclus van ten min
ste twee jaar studie, ofwel door de 
Belgische universiteiten, met inbegrip 
van de aan die universiteiten verbon
den scholen, de met de universiteiten 
gelijkgestelde inrichtingen, het Uni
versitair Instituut voor de Overzeese 
Gebieden, de door de Staat opgerich
te, gesubsidieerde of erkende hogere 
technische scholen van de derde 
graao', ofwel door een van regerings
wege samengestelde eksamenkommis-
sie ; 

Worden eveneens aangenomen : vol
gende diploma's of studiegetuig
schriften : 

a. einddiploma of -getuigschrift, uitge
reikt door een inrichting van technisch 
onderwijs, ingericht, gesubsidieerd of 
erkend door de Staat en gerangschikt 
in een van onderstaande kategorieën : 
A l , A6/A1, A7/A1, A8/A1, C1/A1 of 
einddiploma of -getuigschrift van de

zelfde graad, afgegeven door een van 
regeringswege samengestelde eksa-
menkommissie ; 

b. einddiploma of -getuigschrift uitge
reikt door een journalistenschool. 

Kandidaten die ten onrechte aan het 
eksamen mochten deelnemen zouden 
in geen geval op basis van dit eksa
men kunnen aangeworven worden. 

VOORWAARDEN 
TOT TOELATING TOT DE STAGE : 

De geslaagde kandidaten dienen de 
dag van hun indienstneming volgende 
voorwaarden te vervullen : 

1. de leeftijd van 35 jaar niet bereikt 
hebben ; 

2. van onberispelijk gedrag zijn ; 

3. de burgerlijke en politieke rechten 
genieten ; 

4. de gevergde lichamelijke geschikt
heid bezitten om de funktie uit te oe
fenen ; 

5. de mannelijke kandidaten moeten 
bovendien aan de voorschriften van de 
militiewetten voldaan hebben (wat 
niet noodzakelijk insluit datvde leger
dienst volbracht werd). 

De schriftelijke aanvragen tot deelne
ming aan dit eksamen moeten uiter
lijk op vrijdag 18 april 1975 bij middel 
van een inschrijvingsformulier (aan te 
vragen op het eksamensekretariaat) 
ingediend vi/orden bij het Eksamense
kretariaat van de BRT, kamer 10 L 26, 
A. Rey er slaan, 52 te 1040 Brussel. 

Bij de kandidatuur dient te worden 
gevoegd : 

— een door het gemeentebestuur of 
de schooloverheid voor eensluidend 
verklaard afschrift van het vereiste 
diploma of studigetuigschrift ; 

— voor de kandidaten die aanspraak 
kunnen maken op wettelijke bepalin
gen hetzij tot vrijstelling hetzij tot 
afwijking van de vastgestelde leef
tijdsgrens, een officieel attest met 
vermelding van de kategorie begun
stigden waartoe zij behoren. 

ZO€K€RC}CS 
Zoek tweedehands grote wagen 
voor schrijfmachine Triumph ma-
tura 50. Tel. 031/76.51.30, Jan-
Pieter Maes. R 30 

— Ervaren akkountant BI , 4-talig, 
gespecialiseerd in Engels, belang
rijke ervaring, zoekt aangepaste 
funktie. 
Kontakt opnemen met volksvert. 
N. Maes, Pr Jos. Charlottel. 155 
te St-Niklaas, tel. 031/76.49.74. 

R 35 

Jong meisje, diploma van de ho
gere sekundaire technische school 
sierkunst, zoekt passende betrek
king, omgeving Brussel of Leu
ven. Schrijv. of tel. : mevr. De-
wael, Eversestr. 94, 1940 St-Ste-
vens-Woluwe, tel. 720.12.46. R 36 

Zoekt aangepast werk in Limburg, 
Brabant, Antwerpen of Oost-
Vlaanderen, jonge man, 24 jaar, 
gegradueerde scheikunde A l , mi
litaire dienst vervuld. Z.w. : volks
vert 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 Bou-
wens. Eeuwfeestlaan 163, Lier -
Tel. 031/80.11.52 R 40 

Dame van middelbare leeftijd 
zoekt in het Brusselse een be
trekking als gerante of verkoop
ster. Ze is volledig tweetalig en 
heeft een lange ervaring. Schrij
ven red. blad of tel. (02)217.97.98 
(in de voormdidag). R 41 

Vlaamse Klub Lede zoekt een 
Vlaamsvoelend echtpaar dat be
lang stelt in het openhouden van 
lokaal Reinaert met bowling. Tel. 
053/21.25.60. R 44 

Gevragd : boekhouder(ster) met 
handels- of ekonomische studies, 
degelijk geschrift, goede noties 
BTW, wonende in de omgeving 
Herentals Schrijven met volledig 
curr. vitae aan F. Vereist, akkoun
tant, Kollegestr. 33, 2410 Heren
tals. 

1. Verpleegster A2 uit de streek 
van Aalst, 23 j . , zoekt werk in zie
kenhuis. Is de oudste in een gezin 
van 5 kinderen. 

2. Autobusbestuurder - ontvanger 
uit de streek van Aalst, 38 j . , valt 
ineens zonder werk. Kan iemand 
helpen ? Wil eender welk werk 
aanvaarden. 

Inl. doorgeven aan : De Kegel 
Georgette, volksvert. ,Leopoldl. 
86, 9400 Ninove. R 43 

Te koop, Kortenberg, Hofstr. 132: 
15 appartementen, 2 en 3 slpk, 
enkel en dubbel garages. 1.250.000 
fr. Tel. 267.17.43, tussen 18 en 
19 u. R 45 

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 (tewerkstelling van 13 

tot 21 uur). 
6. Eén betrekking van gebrevetteerde ziekenhuisverple(e)g-

(st}er. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief wor
den gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuis
straat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiter
lijk op 20 maart 1975 ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bijh de 
Personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93, binnenpost 104, bestuurs-
sekretaris H. Barrez). 
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Sommige fransdolle Brusselaars houden er eigenaardige «argumenten» 

op na, In perioden van kommunautaire spanning : telefonische en 

schrlftelijice scheidicanonades, doodsbedreigingen en af en toe zelfs 

frankofone uitwerpselen, over de post verstuurd aan het adres van 

Vlaamse vooraanstaanden. In de VU te Brussel zijn wl] zoiets al langer 

gewoon. Om onze lezers een idee te geven over de sierlijke still van 

onze beschaafde latijnse tegenstrevers, drukken wi] hierbij een dreig

brief af die TAK-voorzitter Piet De Pauw onlangs ontving (hij kreeg al 

meerdere doodsbedreigingen). Hl] gaat blijkbaar uit van de jongeren

afdeling van het FDF. 

Meester De Pauw, 

Gij zijt een klein krapuul, 
vuil Vlaams varken. Mijn 
partij zal u doden indien 
gij u nog durft vertonen 
te Brussel. Wij hebben u 
zien slaan op een politie
man en op SchaarBeekse 
militanten met uw « goe
dendag ». Nu zal er nog 
meer bloed vloeien, boer-

ke I Door de schuld van 
TAK, gij hebt het gezocht, 
gij zult het krijgen, advo-
kaat van mijn kl... 
Mijnheer Nols past de wet 
toe en niets zal verande
ren te Schaarbeek. Gans 
Brussel is met Nols, ook 
die van de randgemeen
ten die behoren tot het 
Brussels gewest dat frans-
talig is. 

Indien gij terugkeert naar 
Brussel, weet dan dat gij 
goed onthaald zult wor
den door duizenden 
Brusselaars, die deze keer 
goed bewapend zullen 
zijn, smeerlap! 
Wees talrijk, maar bestel 
wat meer ziekenwagens 
en doodskisten, gij zult ze 
nodig hebben I i 

J.F.D.F. 

15 MAART 1975 
WIJ 3 
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Eigenlijk is het onderwijs in dit land een onlogische knoei
boel, maar dat weten jullie wel , we hebben een zeer sterk-
uitgebouwd vnj onderwijs, maar m 't Vlaamse landsgedeelte 
nooit een « kristelijke » minister (what's in a name ''], het 
VSO mislukt, met omdat de leerlingen of leraars reticent 
zijn, maar omdat niemand weet wat de vernieuwing precies 
Inhoudt , het pluralisme m het onderwijs blijft een lucht
kasteel, omdat iedereen een andere inhoud aan het woord 
geeft, monsieur De Croo ziet wel de vrouw als ideale op
voedster, maar verkondigt wellustig dat het onderwijs ver
loedert omdat steeds meer vrouwen op de leraarstree staan, 
tussen de verwarring door heb je tenslotte de kinderen, die 
solidair met hun leerkrachten staken maar zich verder nogal 
vreemd voelen op school. 

SANEN 
OP HET 
BANKIE 

Ons onderwijs staat soms mijlenver van de huiselijke en 
maatschappelijke realiteit af, terwijl ze nochtans het klank
bord moet zijn van wat in de omwereld leeft 
Als konkreet vervreemdingsverschijnsel krijg je het strikte 
schelden van meisjes en jongens m verschillende klassen, 
het IS de toepassing van de apartheidspolitiek in de klas
lokalen 
WIJ ondergaan nog de gevolgen van het negentiende-eeuwse 
Victoriaanse denken je ziet het aan de mannen- en vrou-
wenkant m de kerk, de gescheiden taken thuis, de « ty
pische » beroepen, de verschillende behandeling op school 
Nochtans zijn de schoolprogramma's identiek, hebben de 
kinderen dezelfde opgave zich ontwikkelen m een voor 
jongens en meisjes zelfde wereld 
De koedukatie — om het woord te noemen — biedt allerlei 
gunstige opvoedmgsmogelijkheden jongens en meisjes 
leren elkaar gewoon en beter kennen, zonder ideaal-beelden 
van elkaar te kweken, meisjes zullen minder schuchter, jon
gens minder gemaakt-ruw optreden, ze zullen eikaar en de 
maatschappij in haar man-vrouw-realiteit ongedwongener en 
met minder problemen en kompleksen tegemoet treden 
Je hoort soms wel " Goed hoor, zo'n gemengde opvoeding 
kan in de lagere school, maar in het middelbaar zullen ze 
samen flirten in plaats van samen studeren » 
Alsof jongens en meisjes uit de monogame scholen elkaar 
op straat voorbijlopen alsof ze lucht zijn i 
Ook zou de gemengde schooi een gemengd lerarenkorps 
moeten samenstellen dat zou best overeenstemmen met 
de volwassenenwereld die de kinderen ook thuis ervaren 
Bovendien zouden leraars en leraressen in een zelfde school 
een hechter beroepskorps vormen, zouden sommige leden 
durvender in bepaalde konkrete situaties optreden, dan nu 
het geval is 
Voor ouder- en leraarsverenigingen ligt hierin een opgave 
de vernieuwing van het onderwijs vind je met alleen in een 
herzien van de programma's, maar ook in de nieuwe levens
situatie en in de verruiming van het leerlingenpubliek De 
bij de school betrokken groepen kunnen van de inrichtende 
machten de koedukatie op school eisen 
Omdat jongens en meisjes op de schoolbanken samen een
zelfde opleiding zouden gemeten, zou je de mensen van-mor
gen een hechter gemeenschapsgevoel, grotere eerbied voor 
eikaars eigenheid en besef van eikaars gelijkheid kunnen 
bijbrengen Ött zou het volwassen-worden van onze ganse 
Vlaamse maatschappij bevorderen 

Huguette De Bleecker 

NIEUWE BROSJURES ! 
We kunnen onze dokumentatiemap aandikken met 

# de gebundelde uitgetikte interpellatie van Nelly Maes 
gericht tot de ministers van Nationale Opvoeding, Arbeid en 
Tewerkstelling, Justitie, betreffende de eisen op de Vrou
wendag te Gent in 1974, getormulerd op 23 januari 1975 
Je kan de brosjure krijgen door te schrijven naar het Volks
unie sekretariaat Voldersstraat 71, 1000 Brussel, ter attentie 
van Elsie De Raedt 

9 de brosjure van de « Wij-Vrouwen », groep Gent, getiteld 
« Vrouwen in de Vlaamse Beweging, 1919-1945 » (eindelijk 
gedrukt i) 

Schrijf naar Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, 
voeg 20 fr in je omslag, want zoveel kost de publikatie 

We hebben nog steeds voorlopig een beperkt aantal van de 
publikatie « Vrouwen in de Volksunie » Je kan dat op boven
staande adressen aanvragen Het boekje is in herdruk Wil 
je er meer bestel nu, want de nieuwe oplage is haast op 
voorhand uitverkocht 

VROUWENTELEFOON 

Nemen ze ons in 't ootje ? Is het een zoethoudertje ? 
Voor wie het ons vroeg, en met de waarde die we eraan 
hechten, het gevraagde nummer : 02/513.03.92. 
Het adres : Grote Hertstraat 12, 1000 Brussel. 
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# VU-kamerlid Georgette De Ke
gel ondervroeg de minister van 
Openbare werken over de datum 
en de timing van de steeds be
loofde maar steeds uitgestelde 
kalibreerwerken van de Dender 
voorbij Erembodegem. De scheep
vaart wordt er steeds moeilijker, 
bij zware regenval wordt de stro
ming te sterk en ontstaan over
stromingen Tot slot vroeg ze 
aan de minister, welke maatrege
len hij overwoog om voorlopig de 
ergste hinder te verhelpen 

0 In het debat over de Justitie
begroting 1975 betwijfelde VU-ka-
merlid Baert of men wel het be
lang van deze begroting beseft 
Het gaat hier met alleen om 13 
miljard frank doch ook om de der. 
de staatsmacht, de rechterlijke 
macht HIJ pleitte voor menselijke 
en pragmatische benadering van 
het recht en betreurde dat de 
kunst van de eenvoud (ook in het 
wetten maken) teloor gaat Intus
sen IS het strafrecht node aan 
een herziening toe, moet verder 
ingegaan worden tegen de ver
wording van de voorhechtenis en 
moet men voorzichting zijn in de 

benadering van het openbaar mi
nisterie « Onze rechtspleging 
moet zijn niemand schaden en 
aan iedereen het zijne geven » 

# In het zelfe debat klaagde VU-
kamerlid Belmans o a over de to
tale vervreemding tussen vonnis 
en veroordeling en drong hij aan 
op vervanging van een aantal 
strafmaatregelen door geldboe
ten HIJ verwierp louter partijpoli
tieke benoemingen van magistra
ten welke laatsten moeten zijn 
« als de vrouw van Gesar, on
kreukbaar en onbesproken » Tot 
slot bepleitte het kamerlid de re-
gularisenng van de RMZ-bijragen 
voor politieke gevangenen van 
vóór 1950, afhouding die kollek-
tief gebeurde en welke kwestie 
beter door Sociale Voorzorg dan 
door Justitie kan behartigd wor
den Het betreft hier een a-soci
aal aspekt te meer van de repres
sie 

# VU-kamerlid Valkeniers diende 
een interpellatieverzoek in tot de 
minister van Binnenlandse Zaken 
over de brutale behandeling door 
de Schaarbeekse politie van de 

Vik Anciaux, voorzitter VU-kamerfraktie, lokte stemming van gemeen
schap tot gemeenschap uit. 

17 betogende VU-parlementsleden 
op 13 februari j l 

# Een wetsvoorstel van VU-ka
merlid Vandemeulebroucke tot re
geling van de mterimaire aanstel
lingen in het rijksonderwijs werd 
in overweging genomen 

# Bij de bespreking van het wets
ontwerp tot wijziging van art 574, 
2°, van het gerechterlijk wetboek, 
strekkende tot beperking van de 
bevoegdheid van de koophandels
rechtbanken betreurde VU-kamer-
lid Baert de onduidelijkheid sinds 
de amendering door de Senaat 
van de nieuwe wettekst 

# VU-kamerlid Nelly Maes wou 
van de minister voor Tewerkstel
ling weten, of de indeling van de 
regionale tewerkstellingskommis-
sies in drie groepen, de konse-
kwentie is van de huidige voor
lopige gewestvorming, indeling 
die ook een politiek aspekt heeft 
In zijn antwoord beloofde de mi
nister dat bij het herzien van de 
territoriale bevoegdheden, ten 
einde de komitees in kwestie 
operationeel te maken, de opge
worpen problemen aan een onder
zoek zullen onderworpen worden 

# VU-kamerlid Emiel Vansteeiv 
kiste vroeg minister Chabert (Ver
keerswezen) waarom met ingang 
van 1 mei a s alle telegraaf- en 
telefoonkantoren zullen sluiten 
tijdens het weekeind, uitgezon
derd deze te Brussel, Antwerpen, 
Luik, Gent en Charleroi In de toe
ristische centra is dit bericht on
aangenaam overgekomen In es
sentie kwam het uitvoerig ant
woord van de minister er op neer, 
dat de dienst in kwestie erg de-
ficitair is en dat de wél fungeren
de centra het teléverkeer van 
gans het land zullen waarnemen, 
zodat van om het even waar of 
wanneer telefonisch of per telex 
telegrammen zullen kunnen opge
geven worden Een derde reden 
IS de aanzienlijke stijging van het 
aantal openbare telefoonkabines, 
waardoor uiteraard het aantal ge
sprekken in de TT-diensten daalde 

IN DE KULTUURRAAD 
De vergadering van 4 maart jl be
gon met een protest van VU-sena-
tor Coppieters tegen het niet-blj-
eenroepen van de onderwijskom-
missie Dezelfde senator voerde 
het woord tijdens het debat over 
de beleidsnota inzake toerisme 
van minister Chabert Hij wees 
op het verband tussen toerisme 
en monumentenzorg en op het 
buitenlands voorbeeld iz stads
kernvernieuwing De ministers 
van Ned Kuituur, Verkeer en 
Openbare Werken moeten aan de 
gemeenten een volledig dossier 
opvragen i v m de monumenten
zorg, de musea, enz Deze laatste 
moeten aantrekkelijker gemaakt 
worden Tot slot hekelde hij de 
politiek van 't kommissariaat'ge

neraal voor toerisme, dat weinig 
of mets doet om het drieledig ka
rakter van de Belgische gemeen
schap bekend te maken en door 
zijn franstalig overwicht een 
slechte en onjuiste propaganda 
voert 

Minister Chabert kondigde o m 
in zijn antwoord de splitsing van 
het kommissariaat generaal voor 
toerisme aan, met twee autonome 
diensten en eigen begroting (deze 
van 1975 wordt reeds gesplitst) 
In dit laatste verband hopen we 
dat er geen fifty-fifty-splitsing 
komt want het Waals toerisme be
draagt nauwelijks een vierde van 
het Belgisch geheel (Nvdr) 
VU-senator Vanhaegendoren vroeg 

minister De Backer of de rege
ring de gemeenten zal verplich
ten, kultureel werk te subsidi
eren en via een aanvullende wet 
aan de leemte te verhelpen VU-
senator Van Eisen stelde een 
vraag nopens de toekomst van 
het natuurgebied de Most te Ba
len en kreeg o a van staatssekre-
taris D'Hoore (Streekekonomie en 
Ruimtelijke Ordening te horen dat 
het departement alleszins tegen 
verkaveling is gekant 

Senator Vanhaegendoren diende 
twee dekreetsvoorstellen in, resp 
voor de oprichting van een film
fonds en een betreffende de taal 
regeling in het Nationaal Werk 
voor Kinderwelzijn 
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# BIJ de bespreking van het 
wetsontwerp nopens een struk-
tuurwijziging in de Nationale 
Bank achtte VU senator De Bruy-
ne het niet wensehjk de gewezen 
diskontokantoren van de Nationa
le Bank bij voorrang met aktivitei-
ten te beiasten, die evengoed 
door prive instellingen kunnen 
waargenomen worden Anderdeels 
hoopte spreker dat de hervorming 
met zou neerkomen op de ophef 
fing van de gedecentraliseerde 
werking van de Nationale Bank 
Er zijn inderdaad al pendelaars 
genoeg 

# In de Senaat werden verzoe 
ken tot interpellatie ingediend 
door VU senatoren Van der Eist 
(de situatie van de Vlamingen in 
de Brusselse gewestraad), Van-
haegendoren (onvolkomenheden 
in het beleid van het universitair 
onderwijs) en Rik Vandekerckho-

Senator Oswald Van Ooteghem ; 
c< het geduld der Vlamingen is 
uitgeput ! ». 

ve (onduldbare toestanden op taal 
gebied m de Brusselse ziekenhui 
zen) 

# VU senator Van Eisen vroeg de 
minister van Ekonomische Zaken 
naar de plannen van de regering 
inzake eventuele uitbreiding van 
de elektriciteitsproduktie in het 
SCK te Mol De minister gaf een 
omstandige technische uitleg 

# Na de interpellatie Cuvelier 
over de tragische toestand in de 
Belgische textielnijverheid ont
spon zich het gebruikelijke de
bat VU senator Coppleters was 
het met verscheidene voorgaande 
sprekers eens om de toestand 
in de breigoederensektor alarme
rend te noemen Hij vroeg wat 
de regering de jongste tijd voor 
deze sektor heeft gedaan en wat 
ze zinnens is, nog te doen 

VOLKSUNIE IN BEIDE KAMERS TEN AANVAL 
« Ik denk aan de wetsovertredin
gen door burgemeesters m Brus
sel, aan het misprijzen voor de 
Vlamingen, aan het betogingsver
bod. Als de regering niet durft 
optreden tegen deze wetsover
treders, dan is een klare houding 
tegen andere wetsovertreders, zo
als de para-mllitaire organisaties, 
heel moeilijk » 

Sen W. JORISSEN 

Deze passus uit een der vele tus
senkomsten van de VU-fraktie-
voorzitter in de Senaat, woensdag 
vat o.i. heel goed het probleem 
samen, dat gerezen is n.a.v. het 
anti-Vlaams offensief van het 
FDF. Dat gebeurde in het — ver
lengd — debat na de interpellatie 
door VU-senator Oswald Van 
Ooteghem over het brutale optre
den van de Schaarbeekse politie 
tegen de TAK-betogers op 9 fe
bruari jl en na de interpellatie 
door FDF-senator Lepaffe over de 
privé-mllities (kennelijk een al te 
doorzichtig maneuver om de 
Vlaamse protestbetogingen m 
het Brusselse te diskrediteren). 
Senator Van Ooteghem gaf een 
historiek van het geval Nols, dat 
intussen mede door de onbegrij
pelijke lankmoedigheid (of is het 
angst ?) van de regering Tinde-
mans tot een frankofoon offen
sief in regel tegen de Vlamingen 
is uitgedeind. Oswald Van Oote
ghem besloot zrjn interpellatie 
met de waarschuwing dat het 
geduld van de Vlamingen uitge
put is. 

Het spijt ons dat we niet uitvoe
riger op het debat dat op deze 2 
interpellaties volgde, en waarbij 
de VU-fraktie de toon aangaf, kun. 
nen ingaan Wel kunnen we stel
len, dat de regering er maar be
kaaid uit kwam, evenals de CVP 
(VU-senator Van In herinnerde 
CVP-voorzitter Martens o.m. aan 
diens oproep tot revolutie te We-
zembeek-Oppem in 1963). Bij de 
stemming daags daarop kwam het 
tot een nieuw debat, waaruit dui
delijk de taalscheidingslijn in de 
p^iijen tot uiting kwam hoewel 
de regeringsmeerderheid toch 
stand hield. 
Dat was niet zo toen er vorige 
week donderdag in de Kamer 
moest gestemd worden over een 
voorstel van resolutie, ingediend 
door VU-fraktievoorzitter Anciaux. 
Door een misverstand met de 
voorzitter moest de tekst van de
ze resolutie afgezwakt worden, 
maar dit maakte het dan moge
lijk dat de Vlaamse kamerleden 
(socialisten inkluis, tot ontstelte
nis van hun partijleiders !) zich 
bijna eenparig achter de resolu
tie Anciaux konden scharen, waar-

Senator Wim Jorissen : « de 
meerderheid durft slechts een 
vaag en goedkoop gebaar in de 
Kultuurraad stellen ». 

bij deze (Vlaamse) meerderheid 
in de Kamer de fratsen van Nols 
ondubbelzinnig afkeurt. Aan deze 
stemming cc van gemeenschap tot 
gemeenschap » (we zijn ver van 
een gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap a la Tindemans) 
ging een heel proceduredebat 
vooaf, waarin zich van onze zijde 
lieten gelden behalve Anciaux 
ook Nelly Maes en H Schiltz Dat 
het om pertinente tussenkomsten 
ging blijkt uit de opmerking van 
de h. Gillet, toen nl. Hugo Schiltz 
bij de stemming over de begro
ting Ekonomische Zaken 't woord 
vroeg • <c Bij gebrek aan een loket, 
mijnheer de voorzitter, zou u de 
Volksunie misschien een eigen 
mikro kunnen geven, ze bezet het 
spreekgestoelte nu al ruim twee 
uur ». Een verwijt dat voor onze 
Kamerfraktie als een kompliment 
overkomt, want inderdaad : de 
jongste weken hebben beide par-
Jementsfrakties van de VU in het 
parlement de toon aangegeven. 
Noch de meerderheid, noch de 
overige oppositiefraktie zijn er in 
geslaagd, de VU het parlementair 
initiatief te ontnemen, (r.c). 

Bovenzintuigeli/ke waarneming is geen smoesje en geen twij 
felachtig talent van wereldvreemden die een baard dragen 
en boeken schriiven ot schilderijen toveren tik mens kan 
daar inkomen De een natuuilijk wat makkelijker dan de 
ander, maar het vermogen is bij iedereen beslist aanwezig 
Ook bij mij dus Terwijl ik hier reeds sinds uren zit te gras
duinen in de gedichtenbundel van een Brabantse postbode 
en mijn kritiek erover moeizaam afweeg op een schaaltje 
kijk ik vruchteloos uit naar de komst van mijn eigen Hemel 
bredegemse postbode die nu wellicht wel tot maandag met 
mijn kranten in zijn tas zal blijven ronddolen 

Ik zoek in de krant van gisteren naar de drijfveren van dat 
postmannen verzet en ik verneem « het » langs een ingezon 
den stukje van de postbode wiens dichtbundel hier nu voor 
me open ligt 

Een ietwat buitennissige inleiding om naar de problematiek 
van de sociale spanningen toe te groeien "> Eigenlijk met 
want net als elk door het Rijk betaalde arbeider leef ik zowat 
in de sfeer van de stakingen Die stakingsbereidheid is dus 
een van de weinige dingen die wij gemeen hebben met de 
loon en weddetrekkenden uit de private sektor Toch zijn de 
motieven van die solidariteit nogal verschillend Voor de 
laatsten is het de angst morgen slechter betaald werk of 
helemaal geen werk meer te hebben Voor de eersten komt 
het erop aan een aantal schoonheidsvlekken weg te werken 
om luxegasten te kunnen zijn in een tijd van sociale en eko 
nomische onzekerheid Die schoonheidsvlekken zijn al bij al 
wel wat te opvallend om de ogen ervoor te kunnen sluiten 
Maar vermits de vakverbonden van de openbare sektor voort 
durend nieuw bloedplasma nodig hebben om in leven te kun 
nen blijven, hebben al de ongerijmde wedderegelingen ano
malieën en vertragingen in de uitbetalingen er hun nut De 
overheid weet dat best en is gelukkig ervan gebruik te kun 
nen maken in haar verdeel en heers strategie 

Wie onderaan de ladder van de openbare ambten staan ont
vangen een wedde waarvoor elk fatsoenlijk werknemer in de 
private sektor misprijzend zijn neus zal ophalen Slechts de 
vastheid van betrekking is er een pleister op de wonde 
Maar wat merk je verder op "> Dat zij die ginds hoog en 
onbedreigd op die ladder zitten te pennelikken of te onder
wijzen ook die vastheid van betrekking bezitten en intussen 
een wedde opstrijken waarvoor je in de private sektor ofwel 
een immune fils a papa moet zijn ofwel iemand die bereid 
IS op zijn veertigste te kreperen aan managementsziekten 
Ach ja het hele aktieve leven trilt vandaag onder de span 
ning van krisis en inflatie In mijn postbus van gisteren vindt 
ik een stapel van zes weggeefkranten publiciteit Dit is 325 
gram papier voor mijn gezin alleen en 1 300 kg voor heel 
Hemelbredegem Dat is inflatie in de letterlijke zin van het 
woord Maar het is vooral de wanhoopskreet van een klasse 
kopers en verkopers die wellicht nog jaren zal moeten zoe 
ken naar haar tweede adem 

FRANSJOS VERDOODT 

NB Als na Van den Eynde ook Nols de laan uit gaat dan 
verhezen wij ineens twee karikaturale tegenstanders, 
waardoor opnieu\i politieke werkloosheid dreigt onder 
geëngageerde flaminganten 

BESTRIJDING VAN VERVUILING 
IS VERDACHT 

Ook senator Van In herinnert m een 
vraag tot de minister van Jusittie aan 
het optreden van de politie in onze 
politiestaat Hij vraagt of het klopt, 
dat de werking van de zgn milieugroe
pen van nabij gekontroleerd wordt en 
dat deze kontrole vaak de vorm van 
intimidatie aanneemt De minister ant-
woordt ontkennend nergens en nooit 
werden dergelijke onderzoekingen uit
gevoerd en nochtans aan de hand 
van persknipsels kan men tientallen 
gevallen van kontrole en intimidatie 
door rijkswaOht, BOB en gemeentelijke 
politie aanhalen Ook minister Vander 
Poorten is zeer « diskreet » wanneer 
er vragen over al te ijverige (ai te on
beschofte, enz) dienaren van de H 
Hermandad gesteld worden (Vragen 
en Antwoorden Senaat Nr 19) 

ONBESCHOFTE POLITIE 

Rijkswacht en politie staan met in 
een geur van heiligheid Dat is noq met 
zo erg Erger is wanneer de politie 
meer en meer moet geïdentificeerd 

worden met bruut geweld en provoka-
tie (bv Schaarbeek) en met grove on
beleefdheid Een dergelijk geval wordt 
aangehaald door VU-senator Vandezan-
de in een vraag gericht tot de minis
ter van Justitie Een handelaar die sa 
men met vrouw en kind inkopen deed 
op de Louisalaan te Brussel daags 
voor kerstmis werd bij vergissing 
door twee leden van de BOB aange 
houden en voorgeleid Ze duwden hem 
een revolver in de rug, behandelden 
hem brutaal en onbeschoft weigerden 
hem toe te laten zijn vrouw te waar 
schuwen en dreven met hem de spot 
Daar ze zich bovendien zeer gebrek 
kig m het Nederlands uitten, is het 
vermoeden gewettigd dat de bekende 
minachting voor het Nederlands bij 
franstaligen ook mede een rol speel
de Toen de vergissing aan het licht 
kwam moest men de man vrijlaten 
wat gebeurde zonder enig ekskuus 
Op de 10 vragen die de senator in dit 
verband stelde werd een voor'lopig 
antwoord verstrekt [Vragen en Ant
woorden Senaat Nr 19) 

TAALGEBRUIK IN AMBASSADES 

In het Bulletin van Vragen en Antwoor
den Nr 4 van de iNederlandse Kultuur
raad verschenen enkele vragen van 
VU kamerlid Nelly Maes, die alle be
trekking hebben op het taalgebruik in 
de relaties met de buitenlandse ambas
sades te Brussel (en ook met de in
ternationale instellingen en bedrijven) 
Deze vragen werden o m ingegeven 
door de vaststelling dat van de 98 te 

Brussel gevestigde ambassades er 
slechts negen in het Nederlands m de 
telefoongids vermeid staan Andere 
aanleiding tiet onderzoek ter zake 
van de Nederlandse Kuituurkommissie 

* te Brussel 
Uit het antwoord van de minister van 
Buitenlandse Zaken blijkt o m dat het 
departement voorlichtingsbrochures 
aan de ambassades bezorgt (de meest 
volledige informatie over de taalpro-
biematiek is vervat m de brochure 
•< De Grondwets'herzienmg » en een 
tweede over « Kommentaar op de Bel 
gische Grondwet ») 
Wat het taalgebruik aangaat volgens 
het bestaande gewoonterecht heeft el
ke ambassade het recht de eigen taal 
te gebruiken In de praktijk (volgens 
het comitas gentium of internationale 
courtoisie) wordt de eigen taal ge
bruikt naast eén der zes werktalen 
van de UNO In het beste geval ge
bruikt de ambassade de taal van het 
gastland Geloofsbrieven worden opge
steld in de eigen taal bij eventueel 
een vertaling m een van de zes UNO-
talen , idem voor de adressering en 
briefhoofden 
In zijn antwoord verklaart minister Oha-
bert (Verkeer en PTT) dat de gebruike
lijke handelswijze (verplichting resp 
mogelijkheid tot tweetaligheid) met 
kan gevolgd worden wanneer het om 
leden van het diplomatiek korps, inter
nationale instellingen en ambassades 
gaat 
Al met al dus qua « promotie van het 
Nederlands » een mager (zrj het zeer 
ambtelijk) beestje 
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(jeeveedee) Er trekt opnieuw een politieke begrafenisstoet 
door Nederland. Vijf maanden nadat een einde kwam aan het 
feitelijk bestaan van de in de zestiger jaren zo roemrucht 
gestarte Demokraten '66, is de afgelopen week een andere 
partij (die haar naam eveneens met een jaartal had opgesierd) 
ontploft. Ditmaal zijn het de Demokratische Socialisten '70 
(DS '70) die na een langdurige sluimerperiode van interne 
tegenstellingen en voortdurende kommunikatiestoornissen 
uiteen zijn gevallen. Vier van hun zes volksvertegenwoordi
gers weigeren nog langer samen te werken met fraktieleider 
Willem Drees junior (zoon van de intussen naar de 90 lopen
de oud-eerste-minister die vanwege een aantal destijds door 
hem ingevoerde maatregelen door de oudere generatie nog 
altijd - vadertje Drees » wordt genoemd) en kondigden aan 
de partij te zuilen verlaten. Voor DS '70 kan dat niet anders 
dan de genadeslag zijn. 
in de nog geen vijf volle jaren sinds de oprichting van deze 
partij — DS '70 kwam tot stand uit onvrede over de veel te 
« linkse » koers die men in de (sociaal-demokratische) Partij 
van de Arbeid meende te bespeuren — heeft zij vooral het 
image gekregen van een vlees-noch-vis-stroming. Zich « so-
ciaRsten » noemend plaatsten de voormannen van de partij 
zich herhaaldelijk aan de zijde van de liberalen. Die geest
verwantschap was zo sterk dat DS '70 na een uitstekende 
verklezingsstart In 1971 (acht Kamerzetels I), samen met de 
liberalen aan de regering van de kristen-demokraat Barend 
Biesheuvel ging deelnemen. Ze leverde twee bewindslieden : 
de boven genoemde Drees junior (Verkeer) en de Weten
schapsminister jonkheer De Brauw. Eerstgenoemde toonde 
ongetwijfeld kwaliteiten als planner, vooral op lange termijn, 
De Brauw haalde zich het ongenoegen van heel studerend 
Nederland op het lijf door het « profijtbeginsel » te propa
geren, een opvatting die de zich bedreigd voelende hoge
schoolstudenten te vuur en te zwaard bestreden. 

NA D'66 OOK DS'70 

AAN HET EINDE VAN HAAR LATIJN 

De koele rekenmachine Drees (hij Is Inderdaad een finan
cieel deskundige van hoge kwaliteit) en de strak logisch 
denkende De Brauw hielden het amper een Jaar In de rege
ring uit : in de zomer van 1972 deserteerden zij tijdens de 
begrotingsvoorbereiding uit het kabinet, waarmee het vonnis 
over de regering-Biesheuvel was ondertekend. Daarna begon 
in feite al de « weg terug » voor DS '70. Bij de tussentijdse 
verkiezingen van 1972 moest de partij weliswaar slechts twee 
Kamerzetels prijsgeven, maar toen Nederland verleden jaar 
naar de Stembus trok voor het kiezen van de Provinciale 
Staten, liepen de Demokratische Socialisten zulke zware 
klappen op dat hun groepering feitelijk op sterven kwam te 
liggen. Een onlangs gehouden kongres was dan óok een 
wanhoopsbijeenkomst waar men uren debatteerde over de 
vraag of de naam van de partij niet veranderd zou moeten 
worden. Alsof daarin de redding gezocht zou moeten wor
den I 
De oorzaken van de smadelijke afgang van een partij die 
bij haar oprichting nogal wat wetenschapsmensen en ook 
heel wat jongeren wist aan te trekken, zijn van verschillende 
aard. Eén ervan is ongetwijfeld dat uit de •• polorisatie »-
gedachte die de Partij van de Arbeid vijf jaar geleden nogal 
benadrukte, ten onrechte de konklusie werd getrokken dat 
het de richting van een « extremistisch socialisme >• uit
ging. Nu is het Inderdaad zo dat bij de Nederlandse socia
listen graag grote woorden worden gebruikt, maar hun 
daden zijn al even reformistisch als die van de zusterpar
tijen in de buurlanden. (De « llnksheld » van de huidige rege
ring-Den Uyl moet echt wel met een flinke korrel zout wor
den genomen !). Toch hoopte men bij de oprichting van 
DS '70 door Drees junior en de nog immer op zijn weerstan-
dersroem vanuit de oorlog terende Frans Goedhart een groot 
gedeelte van het PvdA-ledenbestand mee te kunnen krijgen, 
maar dat bleek al snel een grote misrekening. 
Een andere oorzaak van de malaise waarin de partij kwam 
te verkeren lag In het feit dat het woord « socialistisch » 
gebruikt werd voor een zaak die daarmee nauwelijks Iets had 
uit te staan. Daardoor vonden zelfs ontevreden PvdA-ers 
DS '70 geen aantrekkelijke wijkplaats. En een derde oorzaak, 
tevens aanleiding tot de ontploffing van de afgelopen week, 
lag In de hetze die het enige vrouwelijke Kamerlid van de 
partij, Flen van Veenendaal, onlangs ontketende tegen de 
Eindhovense toneelgroep Proloog die zij van kommunistlsche 
aktiviteit, spionage en revolutlegezindheid beschuldigde. 
Deze aantijgingen leidden tot gerechtelijke aktles waarbij 
mevrouw Van Veenendaal volkomen In het ongelijk werd 
gesteld. Achteraf bleek dat Drees het enige Kamerlid was 
dat op de hoogte was van de aktie die tegen Proloog werd 
ontketend. Het feit dat Drees, bij al zijn hoge Intelligentie, 
vrijwel niet over enig vermogen tot kommunikatle beschikt 
(en dat In de positie van fraktieleider I) heeft tenslotte de 
deur dicht gedaan en tot een totale breuk gevoerd. En dat die 
nog te lijmen valt, gelooft niemand In Nederland. 
In een dezer dagen over premier Joop den Uyl uitgekomen 
boek verwacht deze dat over tien jaar geen enkele van de 
partijen die slnds-1966 in Nederland zijn opgericht, nog een 
rol zullen spelen. Wat D '66 en DS '70 betreft, heeft hij nu 
al gelijk gekregen. De enige van de « nieuwkomers » die het 
dapper volhoudt en over een aanmerkelijke aanhang blijft 
beschikken, Is de PPR (Politieke Partij Radikalen). De « men-
tallteitspolltlek » die deze partij nastreeft en uitstraalt, 
spreekt zovelen aan dat zij haar rol wellicht nog heel lang 
zal kunnen blijven spelen. Ze is, lijkt ons, de enige partij 
waarvoor de voorspelling van Den Uyl wel eens niet zou 
kunnen opgaan. 

DE IDEN VAN MAART 
(AVD) Kissinger is weer druk be
zig in het M-O : Assoean, Damas-
kus, Jeruzalem en dan maar over 
en weer vliegen van Egypte naar 
'Israël. Zal hij er nog eens in sla
gen om zijn stunt van januari '74 
te herhaen toen hij ondanks pes
simistische prognozes de troe
penscheiding op de Golan bewerk
te ? 
Kissinger raamt zijn kansen op 50 
pet en Sadat rekent al met een 
tweede troepenscheiding in de Si
nai. En toch liggen de verhoudin
gen niet zo eenvoudig, te meer 
dat het dit keer niet te doen is 
om willekeurige formele verbinte
nissen maar om een konkreet, om
schreven akkoord waarbij Israël 
een deel van de Sinai moet ont
ruimen... inklusief de Mitla- en 
GIddIpassen en' de olievelden van 
Aboe Rodeis. Voor zoveel strate
gische tegemoetkomingen eist Je
ruzalem dan een verbintenis van 
Egypte om voorgoed een eind te 

maken aan de oorlogstoestand. 
Rond dit basisgegeven doemen 
dan weer ontmoedigende tegen
stellingen op. Premier Rabin van 
Israël wi l de Egyptische verbin
tenissen voor tien jaar bevestigd 
zien terwijl Sadat het (gebeurlijk) 
akkoord meer interpreteert als 
een tussentijdse regeling op weg 
naar de Geneefse konferentle 
over het M-0 .Die Rabin doelt 
eigenlijk op een aktieve dialoog 
die naar zijn gevoel moet uitlo
pen op vrije doorgang voor Isra
ëlische goederen langs het Suez-
kanaal, een streefdoel dat nu niet 
langer op materiële onuitvoer
baarheid botst daar het kanaal 
toch vrijkomt voor internatoinaal 
verkeer. 
Tegelijk blijven tegenstellingen 
hangen rond andere modaliteiten 
van het geanimeerd akkoord. Sa
dat neigt naar een verbintenis 
over het beëindigen van de oor
logstoestand maar wil die blijk

baar alleen aangaan tegenover 
Kissinger. In die samenhang 
vroeg de Israëlische minister van 
Defensie Peres zich schamper af 
of Israël sams met de schoonva
der i.p.v. met de bruid moet trou
wen. Hier bovenop komt dan een 
Syrisch voorstel om met de Pa-
lestijnen een politiek en militair 
bondgenootschap af te sluiten. 
Jasser Arafat heeft de suggestie 
al juichend begroet maar het blijft 
de vraag of ze niet bedoeld is 
om het door Kissinger nagestreefd 
« afzonderijk » akkoord tussen 
Egypte en Israë in de grond te 
boren. 

Ten slotte zitten Rabin en Sadat 
met gelijk opgaande narigheid of)-
gescheept. Oe ene heeft zijn havi
ken, de andere zijn Arabische 
partners. Minister van Defensie 
Peres kon wel eens gelijk hebben 
als hij stelt dat de teerling over 
het lot van het M-0 geworpen 
wordt tussen de Iden van maart 
en het Joodse paasfeest... dat 
even toevallig als boosaardig aan 
de uittocht van Egypte herinnert. 

In Istamboel heeft de « openbare schriiver » het nog altijd druk, want vooral veel Turkse vrouwen zijn 
ongeletterd. Zo een straatschrijver is de enige uitkomst om een brief aan de echtgenoot te schrijven, 
gastarbeider in West-Europa. 

IRAAKS-IRAANS AKKOORD 
(AVD) Tussen de sjah van Perzië 
en de Iraakse vice-president Sad
dam Hoessein werd donderdag 
van vorige week een akkoord on
dertekend waardoor de spannin
gen, kontroversen en grensge
schillen in dit strategisch belang
rijk deel van de wereld voorlopig 
worden bijgelegd. Oe draagwijdte 
van het akkoord dat te Algiers in 
aanwezigheid van de Algerijnse 
president Boumedlenne werd on
dertekend is biezonder groot. Als 
men er — zoals bewust akkoord 
— vanuit gaat dat de grens tus
sen de twee landen voortaan ge
vormd wordt door de Sjatt-el-
Arab stroom beseft men algauw 
dat Saddam Hoesein ahw meer 
dan kompleet is ingegaan op de 
territoriale eisen van de sjah. Tot 
dusver doelde de sjah immers al
leen op een akkoord over het ge
bruik van de waterwegen. Als de 
Iraakse leiders te Algiers zover 
over de brug zijn gekomen dat ze 
de Sjatt-el-Arab als definitj^eve 
grens erkennen moeten ze er wel 
van overtuigd zijn dat Iran nu niet 
langer de Koerdische rebellen zal 
steunen. 

Voorzeker zullen de dappere 
Koerden van Barzani het gelag be
talen van die Real-politiek op 
plaatselijk niveau, ofschoon ook 
hier een kompromis-oplossing bin
nen bereik blijft. Allicht kunnen 
meer gematigde Koerdische lei
ders nu 'n gesprek op gang bren
gen met hun Baasistische tegen
standers te meer dat Saddam 
Hoessein (in tegenstelling met 
zijn fanatieke generaals) de Koer
den een statuut van relatieve au
tonomie wil verlenen dat alles
zins gunstiger is dan wat de Tur
ken en de sjah vor dit vrijheids
lievend volk hebben uitgekiend. 
Als het akkoord werkelijk wordt 
nageleefd (in hun vertwijfeling 
kunnen de Koerden immers nog 
elders hulp gaan zoeken) zal de 
sjah de grootste overwinnaar zijn. 
Hij kan het meest zijde spinnen 

uit een akkoord met Irak want 
dergelijke overeenkomst past vol
komen in het raam van zijn recen
te toenaderingspolitiek ten op
zichte van de Arabische wereld 
— een trend die de keizer al bij 
het begin van het jaar met een 
feestelijk bezoek aan Kaïro beves
tigd heeft. Het hele akkoord van 
Alpurs is trouwens een opportu
nistisch rekensommetje waar nog 
andere utilitaire oogmerken aan 
vastzitten. Het akkoord sluit im

mers niet alleen (altijd voorlopig) 
de konfliktsituatie met de Koer
den uit maar het maakt ook een 
einde aan de grenskonflikten met 
Irak die voor de groten en vooral 
voor de Sovjetunie ooit aanleiding 
konden zijn om hun invloed in het 
gebied van de Perzische Golf te 
vergroten, waar Iran na het ver
trek van de Britse troepen de rol 
van oppermachtig moderator is 
gaan overnemen. Maar vandaag 
is allesbehalve duidelijk hoe het 
progressieve Irak en het oerkon-
servatieve Iran hun akkoord kon-
kreet zullen uitbouwen en duur
zaam maken. 

BERLIJNSE VOORPOST 
(AVD) Pas heeft het Sovjetrussisch centraal komltee beslist zijn top
diplomaat Pjotr Abrassimov (62) tot ambassadeur te benoemen bij de 
DDR of men spreekt al van verstarring In de betrekkingen tussen Oost 
en West. 
Sinds Leonid Brezjnev van zijn blijkbaar diplomatieke ziekte is hersteld, 
knarst het alsmaar luider In het vanouds gammel sisteem van de Oost-
West-relatles. De ontgoocheling van de Sovjets over de ontwikkeling 
van hun betrekkingen met de Bondsrepubliek Is nu ook overgekomen 
op het hele Berlijnse front en laat ook het Inter-Duits gesprek niet 
ongemoeid. De DDR die nooit gediend was van een al te vlotte ont
spanning voelt plots weer wind In de zeilen. Vorige week nog kwam 
er al een bruuske kortsluiting tot stand in de kulturele betrekkingen 
tussen Oost- en West-Berlijn, zogezegd omdat Bonn weigert een buste 
van Nefretlte en andere kunstschatten aan de DDR terug te schenken. 
De manifeste verstrakking was al voelbaar tot ver bulten de Berlijnse 
en Duitse grenzen. Zelfs de Roemenen die niet altijd zo ortodoks in 
het Sovjetspoor lopen en tot dusver tegenover Bonn een vrij onafhan
kelijke koers volgden, werden beroerd door de vrieswind uit Moskou. 
Zij zijn alvast niet verder ingegaan op een ontwerp voor wetenschap
pelijke samenwerking met de Bondsrepubliek. Een en ander Is gewoon 
toe te schrijven aan ondubbelzinnige wenken uit Moskou. De benoe
ming van Abrassimov is op zich zelf al een overtuigende wenk. 
Abrassimov Is een van de handigste Sovjetdiplomaten op Internationaal 
niveau. Hij was de promotor achter het akkoord over Berlijn en beli
chaamt a.h.w. de ondanks dit akkoord nooit opgegeven Sovjetaanspra-
ken op medezeggenschap in het beleid van West-Berlijn. Hij zal voor
eerst voor de uitbouw moeten zorgen van het ekonomisch en pqlitiek 
akkoord met de DDR. Te Bonn en in de geallieerde hoofdsteden zal 
men voortaan moeten rekenen met het heropflakkeren van de onbe
haaglijke heibel over Berlijn, een tema dat de Russen altijd gehanteerd 
hebben als Instrument van hun Deutschland-politlek. Voor de DDR 
betekent de benoeming van Abrassimov een regelrechte diplomatieke 
promotie In de strategische opstelling van de Sovjetunie. Het uitzon
derlijke belang van de DDR als voorpost van het Warschaupakt en van 
de Sovjetunie kon beslist niet duidelijker bevestigd worden.^ 
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Een ander aspekt van de Vlaamse strijd in de buurt van Brussel. Langs de autoweg E5 

(Brussel-kust) zijn grootscheepse werken begonnen, op het grondgebied van Zellik en 

Groot-Bijgaarden, voor de uitbouw van twee reusachtige parkings met restaurantakko-

modatie en allerlei diensten voor automobilisten. De federatie Asse gaf een ongunstig 

advies en er is heftig protest van de mensen uit de hele buurt. Maar reeds trekken de 

bulldozers wonden in het Viaams-Brabantse landschap... 

REGERING EN SCHAARBEEK 
Het Verbond van het Vlaams Over
heidspersoneel (WO) is van oor
deel dat, na het advies van 6 
maart 1975 van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht waar
door de taaitoestanden in Schaar
beek veroordeeld worden, de re
gering niet langer mag talmen om 
op te treden tegen de eskalatie 
van weloverwogen taalwetsover
tredingen die het FDF doelbewust 
bedrijft om de hele Vlaamse ge
meenschap uit te dagen. Bedoeld 
advies is trouwens de bevesti
ging van het door het VVO uitge
lokte arrest van de Raad van Sta
te d.d. 4-6-1974. 
Het VVO aanziet deze tergende 
uitdaging als een nietsontziende 

aanslag op de voorwaarden die 
een vreedzaam samenleven van 
beide taalgemeenschappen bin
nen de Brusselse agglomeratie 
moeten mogelijk maken. 

Het VVO eist vanwege de rege
ring kordate maatregelen om een 
einde ie stellen aan de groeiende 
arrogantie van de FDF-burgemees-
ters. 

Het VVO zet alle Vlaamse amb
tenaren aan de taalwet voortaan 
strenger toe te passen en defini
tief te stoppen met de onwette
lijke taalfaciliteitenpraktijk ten 
gunste van de franstaligen in het 
zogenaamd belang van de dienst. 

Het Partijbestuur van de Volks
unie stelt vast dat de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht zich 
praktisch eenparig heeft uitge
sproken over de toepassing van 
de taalwetgeving te Schaarbeek 
en het stelsel van de afzonder
lijke loketten heeft veroordeeld. 
Het Partijbestuur van de Volks
unie meent dat er geen onder
handelingen over de toepassing 
van de taalwetten van 1963 mo
gelijk zijn en vraagt uitdrukkelijk 
aan eerste-minister Tindemans 
van elke verdere aarzeling af te 
zien en de Vlamingen te Schaar
beek rechtszekerheid te verschaf
fen door onverwijld de wet te 
doen toepassen. 

EEN OPEN BRIEF 

AAN DE H. CHABERT, 

MINISTER VAN VERKEERSWEZEN 

Er werd de laatste t i j d veel gewag gemaakt over de 
wi jze waarop NOLS, burgemeester van Schaarbeel<, 
sommige wet ten, en inzonderheid de taalwet van 
1963 , toepast. 
Deze toestand is ondraagl i jk voor de Vlamingen. 
Wat Nols te Schaarbeek doet is echter niets nieuws. 
De Regie der Luchtwegen ( R L W ) kent sinds vele 
jaren dezelfde d iskr iminat ie tegenover sommige leden 
van haar Nederlandstalig personeel, waaronder ikzelf. 
Sinds meerdere jaren streef ik naar de toepassing van 
het Regentsbesluit dd . 20 jun i 1946 en de ministe
riële beslissingen die h ieromtrent genomen werden. 
Bi j schrijven van 7 februar i 1972 vroeg ik een her
ziening van m i jn loopbaan, gesteund op d i t besluit . 
Meerdere andere Vlamingen werden eveneens beroofd 
van de voordelen beschreven in d i t besluit . 
Op 29 jun i 1972 en op 3 augustus 1972 werd aan 
deze vraag her innerd. 

I n tegenwoordigheid van de afgevaardigde van de 
minister van Verkeerswezen hield ik op 16 mei 1972 , 
als woordvoerder van het Nederlandstalig personeel, 
een toespraak voor de V i l d e Kamer van de Raad 
van State waar in ik openbaar verklaarde dat mi jn 
geval, benevens di t van andere benadeelde Vlamingen, 
het meest onrechtvaardige was dat men in de RLW 
aantrof. Tevens beschuldigde ik de Hogere Overheid 
ervan bedrogstukken te hebben vervaardigd om te 
beletten dat mi jn geval een regelmatige en eerl i jke 
behandeling zou kr i jgen. 
Maar het mocht allemaal niet baten... 
Ondanks het fe i t dat men steeds een ander uitzicht 
tracht te geven aan de personeelstoestand van de 
RLW en men te d ikwi j l s w i l doen uitschi jnen dat de 
Franstaligen er benadeeld worden, beweer ik dat de 
grootste benadeelden te vinden zi jn tussen de Vla
mingen. 
De Vlamingen in de RLW wi l len echter niet langer 
meer behandeld worden als de knechten en de meiden. 
Z i j eisen dat men hen geeft wat hen toekomt en dat 
zi j mogen rekenen op een eerl i jke toepassing van 
bestaande wet teksten. 
' t Is alsof in de RLW, met toestemming van de 
minister, een soort apartheidssti j l word t toegepast 
met de Vlamingen in de ro l van de negers. 
De minister van Verkeerswezen is ongetwi j fe ld op de 
hoogte van wat er de laatste t i jd zo allemaal in 
Schaarbeek gebeurde en ik hoop dat h i j niet houdt 
van soortgel i jke incidenten ; daarom word t het hoog 
t i j d dat h i j z i jn geweer van schouder verandert. 
W i j kunnen niet langer meer bl i jven toezien ! 

Jan COX, Schaarbeek. 

WAAR ZniEN NU 

BEWEGINGSSTRAnGBI 
VAN DE CVP ? 
Weet je het nog, beste lezer, dat van die « bewegingsstrategie » van 

Van Elslande ? Dat zou nu eens het wondermiddel zijn om Vlaams-

Brabant veilig stellen en de geiiiltberechtiging van de Vlamingen 

te Brussel via aangepaste strukturen te waarborgen, en dat alles tegen 

de " geringe prijs » van de wederinvoering van de vrijheid van het 

gezinshoofd te Brussel. En de knappe koppen van de CVP, de BSP en 

de PVV, die het allemaal zoveel beter weten dan wij, hebben zich weer 

eens laten vangen, en ze hebben de vrijheid van het gezinshoofd om 

zijn kinderen te laten verfransen goedgekeurd, met al de rampzalige 

gevolgen van dien. Van de beveiliging van Vlaams-Brabant is niets in 

huis gekomen, wel integendeel, (dat zullen wij in een volgende bij

drage nog wel eens uit de doeken doen), en te Schaarbeek wordt 

tegenover de Vlamingen een verfoeilijke apartheidspolitiek gevoerd, 

die weldra zal nagevolgd worden te Vorst, te Etterbeek en te St. Pie-

ters Woluwe. 

Zo welkt dan die hersenschimmi-
ge bewegingsstrategie in omge
keerde richting dan aan de Vla
mingen was voorgespiegeld, en 
terwijl deze iaatsten onderling 
kibbelen en bekvechten over een 
paragraaf van een motie, zetten 
de tegenstanders hun mollenwerk 
voort, listig, onverstoord maar 
ook ongesiüord, al dan niet on
der het oogluikende leedvermaak 
van sommige regeringspartners 
en van een voogaijnimister. lierst 
te Schaaroeek, waar de regering 
zich laat belachelijk maken door 
het hooghartige •• njet » van FDF-
burgemeester Nois, en nu ook te 
Vorst, waar hij de hulp krijgt van 
partijgenoot FDF - burgemeester 
senator Lepaffe, die aangekon
digd heeft ook het éénloketstel-
stel van de Nols-barak te zullen 
invoeren. Lepaffe komt op zijn 
beurt aandraven met hetzelfde 
bedrieglijke argument als Nols : 
de \,erdeling van de loketten vol
gens de behoeften, en daar er te 
Vorst, zo beweert Lepaffe (BRT-
uitzending Wetstraat van woens
dag 5 maart 1975) ten hoogste 
7 % Vlamingen wonen, zal één 
loket wel voldoende zijn voor de 
Vorstse Vlamingen. 
Op dit niet gefundeerde argu
ment heeft vice-gouverneur Cap-
puyns reeds afdoende geant
woord, toen hij jaren geleden 
t.o.v. de Kommissie-Meyers be
toogde dat niet alle zaken die in 
het Nederlands zouden moeten 
afgedaan worden te Brussel, in 
die taal worden behandeld. Cap-
puyns verwierp toen de « door 
de frankofone propaganda aange
voerde cijfers » wat voor « Le 
Soir » een welgekomen gelegen
heid is om zijn gal uit te spuwen 
over de vice-gouverneur, omdat 
die het aandurfde de frankofone 
opgepepte taaipercentages als 
« propaganda » en dus weinig 
ernstig te bestempelen. 
Dat de vice-gouverneur overschot 
van gelijk had, leren ons de cij
fers. Volgens de Lepaffe-propa-
ganda zouden er dus te Vorst 
maksimum 7 % Vlamingen zijn, 
en dat maakt op 45.543 Belgische 
Vorstenaars (de 9.668 vreemdelin
gen laten wij buiten beschou
wing) 3.188 Vlamingen. Bij de ag
glomeratieraadsverkiezingen wa
ren er te Vorst 38.728 ingeschre
ven kiezers, die 32.996 geldige 
stemmen uitbrachten. 
De Volksunie behaalde daarvan 
1.719 stemmen op zuiver Vlaamse 
lijsten. Maar er werden nog dui
zenden geldige Vlaamse stemmen 
uitgebracht op de gemengde lijs
ten van de UTB ( = CVP + PSC), 
de BSP, de PVV en de kommunis-
ten. Op grond van de opiniepei
ling van het UNIOP kunnen die 

berekend worden op 7.062, wat 
samen met de stemmen van de 
VU en de Rode Leeuwen, een to
taal van 8.781 Vlaamse stemmen 
oplevert. Maar dan zijn wij er nog 
niet ! Nu moet dit cijfer nog om
gerekend worden op grond van 
het aantal Belgische Vorstenaars, 
en zo komen wij tenslotte tot het 
getal Vlaamse Vorstenaars, en 
dat is dan 12.118. 
Dit cijfer geeft ons een heel an
der beeld van het aantal Vlaamse 
mensen te Vorst, en dat het heel 
wat juister is dan het getrukeer-
de getal van Lepaffe blijkt hier
uit, dat m de loop van de zeven
jarige periode 1964-70 niet minder 
dan 3.949 personen zich uit het 
nederlandstalig gebied te Vorst 
zijn komen vestigen, d.i. 761 meer 
dan het maksimum dat Lepaffe 
ons toekent. In de jaren 1967 en 
1968 kwamen er aldus 546 en 562 
uit Vlaanderen naar Vorst, en aan 
die 1.108 werden in totaal 81 Ne
derlandstalige identiteitskaarten 
uitgereikt I Dit bewijst overdui
delijk hoe de Vlamingen ook te 
Vorst, zoals elders te Brussel, 
met « open frankofone vangar-
men » onthaald worden. 
Burgemeester Lepaffe is natuur
lijk niet tegen de Vlamingen. Wat 
dacht je wel ? Heeft hij niet voor 
een paar jaar de « Nacht der 
Vlaamse Poësie » laten beschik
ken over « Vorst Nationaal » ? 
Inderdaad... maar dat was toch 
erg tegen zijn goesting, en pas 
na stevig aandringen van minis
ter Chabert I En hoe hij over de 
Vlaamse ambtenaren in zijn eigen 
gemeentehuis denkt heeft hij 
zich in een onbewaakt ogenblik 
laten ontvallen in de senaatsver
gadering van 13 november 1973 : 
« De 50 % Vlaamse personeels
leden die men zal opleggen aan 
de gemeenten met 85 % franko-
fonen en meer — te Vorst zijn er 
93 % — zijn gewoon parasieten, 
en wij zijn van mening dat een 
gezond gemeentebeleid ernaar 
moet streven zich van dat para
sitisme te bevrijden » (applaus 
bij het FDF-RW en bij de h. Riso-
poulos). Ziezo, dat weten we nu 
ook I Tweetalige ambtenaren zijn 
parasieten, wanneer zij de plaat
sen bezetten die volgens burge
meester Lepaffe aan frankofone 
geenandertalers toekomen. 
Dinsdag meldde de « Standaard » 
dat er veel kans toe bestaat dat 
ook in Eisene, Ukkel, Watermaal-
Bosvoorde en Koekelberg apart-
heidsloketten zouden worden in
gericht. 

De bewegingsstrategie is inder
daad in volle opmars, maar aan 
de verkeerde kant. 

M.V.d.B. 
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DE BESTAANSZEKERHEID VAN DE 
BEJAARDE WERKNEMERS 
In een technologisch zeer snel evolueren
de industrie wordt van de werknemers 
voortdurend een omschakeling en een 
aanpassing gevergd. Niet alle arbeiders 
en bedienden kunnen daarmee verbonden 
problemen even gemakkelijk een oplos
sing geven en vooral de ouder wordende 
werknemers hebben hiermee nogal eens 
moeilijkheden. Dat heeft voor gevolg dat 
de bejaarde werknemers, ondanks hun 
vele jaren dienst, een afzonderlijke pro
bleemgroep uitmaken en niet zelden als 
allereersten werkloos worden. 
Er wordt inderdaad vastgesteld dat bij 
een verslechting van de ekonomische 
toestand en een verhoging van het aan
tal werklozen, een aantal bedrijven van 
de geboden gelegenheid gebruik schijnt 
te maken om in verhouding een groter 
aantal bejaarde werknemers te ontslaan 
dan werknemers uit andere leeftijdsklas
sen. Wanneer de toestand nadien terug 
beter wordt en het aantal werklozen te
rugloopt, worden de bejaarde werklozen 
echter slechts voor een klein gedeelte 
terug in dienst genomen. 
Hieruit volgt dat het aantal dienstjaren 
noch de ermee verbonden beroepserva
ring aan de betrokkenen een voldoende 
beveiliging biedt tegen afdanking, vooral 
niet in sektoren waar modernisering veel
vuldig voorkomt en waar voortdurend af
delingen in onbruik geraken en afgeschaft 
worden. 

Eens voor de betrokkene het probleem 
geschapen, is een oplossing in vele ge
vallen uiterst moeilijk te vinden. Het te-
werkstellen van bejaarde werkzoekenden 
stoot op veel hindernissen, psicholo-
gische en andere, aan de kant van de 
werkgevers en aan de kant van de be
trokkenen zelf. Deze moeilijkheden ver
oorzaken uiteindelijk mee het probleem, 
omdat ze een snelle oplossing ervan in 
de weg staan. 
Welke zijn de voornaamste « hindernis
sen » die niet zelden een onoverkomelijke 
muur blijken te zijn ? 
Met de ouderdom nemen de fisische mo
gelijkheden af, alhoewel studies aange
toond hebben dat deze verminderde li
chamelijke kapaciteiten weer goedge
maakt worden door meer regelmatigheid, 
meer aandacht, enz. Deze eigenschappen 
zijn voor veel beroepen en bij veel taken 
zelfs belangrijker dan lichamelijke kracht. 
Handigheid haalt het in veel gevallen 
zelfs op een groter uithoudingsvermogen. 
Een ander aspekt van het hier behandelde 
probleem ontmoet men bij de betrokkene 
zelf : Zijn persoonlijke weerstand tegen 
een geografische mobiliteit, wanneer 
men vroeger werk gevonden heeft in 
eigen streek en de soms langdurende 
verplaatsingen nooit gekend heeft. Het 
is begrijpelijk dat men weigerig staat 
tegen het aanvaarden van een nieuwe 
betrekking, als zulks de voordien niet 

gekende pendel inhoudt, omdat dit min
der goede arbeidsvoorwaarden betekent. 
Bij het betreden van de nieuwe werk
plaats ontbreekt niet zelden een aange
paste geschooldheid, wat niet alleen bij 
ongeschoolden problemen doet rijzen, 
maar zelfs bij geschoolden, omdat hun 
beroepsbekwaamheid niet altijd soepel 
genoeg is om zich aan gewijzigde om
standigheden bij de nieuwe werkgever 
aan te passen. 
Een zeer begrijpelijke weerstand is er bij 
de betrokkenen tegen opnieuw gaan wer
ken, wanneer zulks tegen een lager loon 
dient te gebeuren. Dat wordt als een 
soort degradatie aangevoeld en is van
zelfsprekend niet gemakkelijk te verwer
ken. Door de werkgevers wordt echter 
niet graag een hoog loon uitbetaald voor 
werk waarvan men vermoedt dat het door 
jongere en goedkopere werkkrachten be
ter kan uitgevoerd worden. Vooral bij de 
bedienden kan dit zware problemen 
scheppen. 

De reeds aangeraakte problemen worden 
nog verscherpt door de verjonging van 
de bedrijven. We leven in een tijd dat 
aan de jeugd zoniet alle, dan toch zeer 
veel eigenschappen en mogelijkheden 
toegeschreven worden. Men neemt ge
makkelijker een « jong en beloftevol » 
werknemer in dienst, hoeveel nonsens in 
deze houding ten overstaan van de be
jaarde werkkrachten ook moge schuilen. 
Dat alles moet daarenboven gezien wor
den tegen de achtergrond van de gees
tesgesteldheid van de betrokkene zelf, 
die pessimistisch, verbitterd en zelfs on
willig de zaken bekijkt en aanpakt. Hij of 
zij voelt zich onzeker worden als oudere 
in een steeds jonger uitziende wereld. 
Uiteindelijk gaat deze houding veel ken
merken vertonen van een minderwaar-
digheidskompleks, alleszins voor alles 
wat in verband staat met de beroepsposi
tie. 

De bestaanszekerheid van de ouder wor
dende werknemers is een heel kompleks 
probleem en eenvoudige oplossingen zul
len hier niet gemakkelijk gevonden wor
den. Samenvattend kan gezegd worden 
dat vooral drie aspekten moeten onder
zocht worden : 1° de strijd tegen de af
danking van de nog tewerkgestelde be
jaarde werknemers ; 2° hulp bij het zoe
ken naar een nieuwe betrekking voor de 
werkloze werknemers van hogere leef
tijd ; 3° financiële hulp in bepaalde ge
vallen van blijvende werkloosheid. 
Wij hebben het probleem hier in zijn be-
zonderste verschijningsvormen omschre
ven. In een of meerdere — later te ver
schijnen — bijdragen zullen we nader 
ingaan op de details van voorstellen die 
van verschillende zijden werden gedaan 
om ter hulp te komen aan een groep 
mensen die, zoals andere probleemgroe
pen, recht hebben op onze daadwerkelijke 
solidariteit. 

WILLY COBBAUT. 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING 
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Drie kategorieë belastingplichtigen kunnen een 
recht laten gelden op een vermindering van de on
roerende voorheffing (de vroegere grondbelasting). 
Voor elk van deze kategorieën geven we hierna de 
voornaamste bepalingen. 

a. Bescheiden woning 

Op voorwaarde dat de eigenaar zijn woning volledig 
zelf betrekt en er geen drankslijterij in gehouden 
wordt, wordt een vermindering van 25% toegestaan 
wanneer het totaal kadastraal inkomen van de ge-
zamelijke onroerende goederen van de aanvrager 
volgende bedragen niet overtreffen : 

— 6.000 fr. wanneer het woonhuis gelegen is in 
een gemeente met minder dan 5.000 inwoners ; 

— 8.000 fr. wanneer het woonhuis gelegen is in 
een gemeente met minder dan 30.000 inwoners ; 

— 12.000 fr. wanneer het woonhuis gelegen is in 
een gemeente met 30.000 inwoners of meer. 

b. kinderen ten laste 

Voor elk kind van een gezin dat minstens twee 
kinderen telt op 1 januari van het aanslagjaar, 
wordt een vermindering van 10% toegestaan. 
Let hierbij evenwel op het volgende : 
— een kind dat gedurende de veldtochten 1914-

18 of 1940-45 overleden of vermist is als mili
tair, erkend weerstander of politiek gevangene, 
wordt als kind in leven meegerekend ; 

— voor gezinnen van burgerlijke oorlogsslachtof
fers geldt dezelfde regel ; 

— deze vermindering is slechts toepasselijk op 
één enkel goed dat door de rechthebbende be
trokken wordt en slechts op het gedeelte dat 
niet voor handelsdoeleinden gebruikt wordt. 
Het goed mag evenmin betrokken worden door 
andere personen dan die welke ten opzichte 
van de belastingwetten als familieleden ten las
te van de begunstigde worden beschouwd. 

c. Oorlogsinvalieden 
Een groot-oorlogsinvaliede die het voordeel geniet 
van de wet van 13 mei 1929 of van art. 13 van de 
gekoördineerde wetten op de vergoedingspensioe
nen, kan een vermindering krijgen van 20% voor 
het door hem betrokken huis of voor het betrok
ken gedeelte ervan. 

Belangrijk 

1. De hogervermelde verminderingen zijn kumu-
leerbaar. 

2. De verminderingen voor kinderlast en voor oor
logsinvalieden kunnen eveneens aangevraagd 
worde ten gunste van de huurder van een on
roerend goed. De vermindering wordt dan toe
gekend aan de eigenaar, maar ze moet ten goe
de komen aan het gezin dat op 1 januari van het 
aanslagjaar het goed bewoonde. 

Cw. 
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VOUEDIG PENSIOEN 
OOK VOOR 

SUCHTOFFERS 
Ondanks het feit dat in vorige nummers 
reeds bijzondere aandacht aan bejaarden
en pensioenkwesties gewijd werd, menen 
wij toch dat het op dit ogenblik de moei
te waard is onze volle waakzaamheid 
voor de vernieuwing van de pensioenwet
geving voor werknemers aan de dag te 
leggen. 
Zoals het algemeen bekend is, kunnen de 
bezitters van een statuut van nationale 
erkentelijkheid een belangrijk prerogatief 
genieten inzake pensioendatum en bere
kening. Het zit erin dat deze voordelen in 
de toekomst nog zullen uitbreiding ne
men. 
Tevens lopen er ministeriële plannen om 
de pensioenwetgeving grondig te wijzi
gen, in het voordeel van vele werkne-' 
mers, maar in het nadeel van hen die 
voor 1946 en volgende jaren geen pen
sioenstortingen kunnen bewijzen. 
1. Werknemers met een statuut van na
tionale erkentelijkheid, die een invalidi
teitspensioen genieten, en ook krijgsge
vangenen 40-45, kunnen thans een ver
vroegd werknemerspensioen genieten, 
zonder dat de normale vermindering (5% 
per jaar vervroeging) op het ouderdoms
pensioen wordt toegepast. 
Wat de ouderdomsrente betreft, die se
dert 1968 afzonderlijk van het pensioen 
uitgekeerd wordt, bestaat deze gunst-
maatregel (nog) niet. De rente wordt nor
maal zoals voor elke sterveling die ver
vroegd pensioen neemt, volgens de wet
telijke maatregelen verminderd. De Staat 
zou nu blijkbaar bereid gevonden worden 
om het verschil tussen de verminderde 
rente en het volledige bedrag bij te leg
gen voor werknemers die om hun « vader
landslievendheid » een vervroegd pen
sioen genieten. Deze maatregel heeft 
vooral een belangrijke financiële omvang 
voor bedienden, die een rente van onge
veer 20.000 fr. per jaar kunnen genieten. 
In zo'n geval kan het verschil tussen een 
verminderde rente en de volledige rente 
zowat 7.000 fr. bedragen. Dit verschil nu 
zou in de toekomst kunnen opgeheven 
worden, zowel voor de toekomstige ge
pensioneerden als voor deze die reeds op 
rust gesteld zijn. 

2. Werknemers die in 1976 of later met 
pensioen gaan zullen, indien de wetswij
ziging tot stand komt, door een nieuwe 
berekeningswijze van het pensioen een 
hoger pensioen kunnen genieten. Men 
zou volgens dit ontwerp van wet de loop
baan laten aanvangen vanaf 1946. Dit 
brengt mee dat werknemers die in 1976 
met pensioen gaan 30 jaar tewerkstelling 
als werknemer, van 1946 tot en met 1975, 
zullen moeten bewijzen. Een jaar waar
voor dit bewijs niet kan geleverd worden 
zal bijgevolg een verlies van 1/30ste van 
de loopbaan betekenen .terwijl dit thans 
(slechts) 1/45ste bedraagt. Een ontbre
kend jaar tijdens deze periode zou wel 
mogen vervangen worden door een jaar 
wór 1946, wanneer dat aan de hand van 
pensioenstortingen kan bewezen worden. 
Deze vernieuwing zou voordeel kunnen 
opleveren voor al diegene die in 1946 en 
eerstvolgende jaren als slachtoffer van de 
repressie niet in staat waren als werkne
mer te werken of zelfs gewerkt hebben 
zonder dat er pensioenstortingen afgedra
gen werden. Dit voordeel zal echter maar 
bestaan op voorwaarde dat deze ontbre
kende jaren kunnen aangevuld of vervan
gen worden door jaren tewerkstelling vóór 
1946 en op voorwaarde dat voor die ver
vangingsperiode stortingen voor het pen
sioen verricht werden. Niet iedereen zal 
echter deze mogelijkheid hebben, o.m. 
deze die in die tijd ongeveer 20 jaar wa-
ren.Voor hen zal de wetsvernieuwing een 
groter verlies aan pensioen meebrengen 
dan dit tot heden het geval was. 

De fundamentele optie van de voorstellen 
tot wetswijziging komt erop neer dat in 
de toekomst nog slechts pensioen zal uit
gekeerd worden, wanneer daartoe stor
tingen verricht werden. 
De realisatie van de doelstellingen van 
VU-senatoren Coppieters en De Facq dat 
de stortingen aan de RMZ voor de arbeid, 
geleverd door de slachtoffers van de re
pressie, ten persoonlijke titel geregis
treerd worden, wordt daarom des te be
langrijker en dringender. Een pensioen
wetgeving moet sociaal gericht zijn. Dit 
geldt des te meer wanneer men aan ver
nieuwing denkt. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Ingevolge de arr. omzendbrief 
van 5 maart II. wil het arr. sekr. 
nogmaals het dringend verzoek tot 
de afd. besturen richten, opdat 
de welbepaalde datum hunner ko
mende « afdelingsbestuursverkie
zingen » (mei-juni) uiterlijk vóór 
31 maart e k ter kennis zou ge
bracht worden van arr. sekr. Wim 
Claessens (Mortsel). 
KNS-VOORSTELLING 

Traditiegetrouw brengen de 
Antwerpse KNS-akteurs een jaar
lijkse opvoering voor VU-arr Ant
werpen Voor de opvoering van 
de muzikale klucht « Trijntje van 
Saardam », op dinsdag 27 mei 
e k te 20 u. (KNS-Antwerpen), is 
het zodoende geraadzaam en 
sterk aanbevolen, uw piaats(en) 
nu te bespreken. Richt u best 
rechtstreeks tot onze centrale 
kaartenverkoopdienst : VU-Stads-
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwer
pen (36.84 65), alle werkdagen 
tussen 9 u 30 en 16 u. 
VUJO 

Alle geïnteresseerden (oud en 
jong) zijn van harte welkom he
den zaterdag 15 maart, van 14 tot 
18 u m lok. « Nele », Wilgenl. 1 
te Boom. VUJO-arr. komitee en 
VUJO-Rupelstreek houden er hun 
« Opendeurdag ». Meerdere VUJO-
leden staan er tevens tot uw 
dienst om u uitleg te geven over 
doel en werking van VUJO of om 
over diverse problemen te disku-
sieren. 
• DE ZAAK . 

Opgevoerd door het gezelschap 
Yvonne Lex, in Arenbergschouw-
burg te Antwerpen op zondag 23 
maart te 20 u. Initiatief van VUJO-
Nationaal. Kaarten (80 fr.) bij het 
VUJO-komitee en de kernleden 
(geen nummering). 
ARR. KONGRES 

Eerstdaags ontvangen onze af
delingsbesturen de nodige en wel
bepaalde onderrichtingen i.v.m. 
ons « Arr. Kongres », dat zal 
plaatsvinden op 19 en 20 april te 
Antwerpen, omtrent de tema's : 
havenuitbreiding, gewestplanning, 
universiteit Antwerpen. 

ANTWERPEN CStad) 

DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr, Wet
str 12, Antw, tel 36 84.65, van 
9 tot 16 u. 30, doch op maandag 
tot 19 u. Wil u een volksvert, sen. 
of een prov raadslid aantreffen, 
loop dan even langs op maandag 
van 16 tot 19 u. 

BORSBEEK 

FINANCIËLE MOBILISATIE 

Graag zou de VU te Borsbeek 
voortdoen met akties zoals het 
gratis verspreiden van « De Voor
post », allerlei pamfletten en af
fiches, het opkuisen van plantsoe
nen en parkings, het beleggen van 
voorlichtingsvergaderingen, enz 
Maar het papier is duurder ge
worden en de posttarieven zijn 
gevoelig verhoogd. Daarom houdt 
het afdelingsbestuur een financi
ële mobilisatie. Mocht u iets kun
nen en willen bijdragen, gelieve 
dan te storten op rekening nr 
403-5009931-51 van VU-Borsbeek. 

SUKSESRIJKE KOLPORTAGE 

Tijdens de kolportage van za
terdag 1 maart 11 in de Sprink
haan- en Soetewijk werden op 
een paar uur door kader- en be
stuursleden een massa « Wij's » 
verkocht Voorwaar een onver
hoopt sukses ! Onze dank aan 
de kopers en de moedige kolpor-
teerders. 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

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

Adressen : Voor het centrum 
café Vogelzang, Miksebaan 25 
(Rik Decleir) , wijk Kaart • café 
Boerke, Rustoordlei (Monika Ver-
ijke-Deschepper) , Polygoon • ca
fé Hovenier, Bredabaan 810 (Stan 
Van Looveren) ; Bethanie café 
Oud-Belgie, Pauwelslei 184 (Roger 
Vanthillo) , Mariaburg • café Cy
cle, Kapelsestwg 364 (Jaak De-
cru) Telkens de eerste donderdag 
van de maand van 20 tot 21 u 30 
en we hopen u daar te ontmoeten 

EKEREN 

DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen staan steeds 
bereid om u te holpen : Alfons 
Bollen, schepen, Koekoekl. 7, tel. 
64.49 43 ; Maurits Van Tongerloo, 
gemeenteraadslid, Leliënl. 62, tel. 
64 5514 ; Lode Van Vlimmeren, 
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel. 
54 41 48 , Veerie Thyssens, KOO-
lid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

d:wvalt< w m a e 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS . HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . 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 gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle 
donderdagen van 18 u 30 tot 19 
u. 30 door gemeenteraadslid 
Clem De Ranter. 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
In Vlaams-nationaal Centrum, 

Steynstr. 85, iedere maandag en 
dinsdag van 18 u. 30 tot 19 u 30. 

ABONNEMENTENSLAG 
TWEEDE FASE BEGONNEN 

NOG 

700 
NIEUWE ABONNEMENTEN 
Als we nu nog 700 abonnementen op het blad kunnen binnen
rijven dan zijn we bij manier van spreken weer in veiliger 
wateren met het blad En vermits we de jongste weken even
tjes 2300 nieuwe abonnees mochten verwelkomen mogen we 
er normaal op rekenen, dat die 700 « Mohikanen • er binnen 
enkele weken ook zullen zijn. 

Want reken maar de top 20 werd vorige week afgesloten 
en toch werden van 5 tot en met 12 maart nog 164 abonne
menten op « Wij » ingeschreven. Niet slecht voor de tweede 
fase van de abonnementenslag, ons dunkt. 

Die tweede fase krijgt arrondissementele kleuren. Per ar
rondissement wordt thans een inspanning verwacht om het 
streefcijfer te halen De rangschikking na de eerste ritten 
ivan deze Ronde van « Wij » ziet er uit als v o l g t : 

ZEER GOED : Aalst, Gent, leper en Dendermonde. 
GOED : Mechelen, Kortrijk, Leuven (deed een krachtige In
spanning om het verlies van vorig jaar goed te maken) en 
Hasselt. 

MIDDELMATIG : Antwerpen (uitgezonderd de stad Antwer
pen, die beter presteerde dan de rest van het arr.). Ouden
aarde, Oostende, Tongeren, Brugge en Brussel. 

MINDER GOED : St-Niklaas, Roeselare en Turnhout. Deze 
drie arrondissementen zouden een flinke inspanning moeten 
doen opdat we de kategorie « minder goed » in onze rang
schikking zouden willen schrappen, dit des te meer daar ze 
het verlies van vorig jaar tot op heden niet hebben goedge
maakt. Vrienden van St-Niklaas, Roeselare en Turnhout : mo
gen we voor volgende weken betere resultaten verwachten ? 
We hopen het. 

••MA'":-~iMK' 
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HEIST-OP-DEN-BERG 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Miei Van Langendonck houdt 
zitdag in café Bij Amelie, Lostr. 
op maandag 17 maart van 20 u. 
tot 20 u. 30. 

HOVE 
NAKLANK JUBELBAL 

Het bestuur had er alles op ge
zet om er een groot gezellig, 
Vlaams feest van te maken ! Daar 
zijn ze werkelijk in geslaagd. Daar
om dank aan iedereen die er toe 
bijgedragen heeft, vooral al de 
aanw/ezigen die er door hun tal
rijke opkomst en vriendelijkheid 
onmiddellijk voor een familiale 
sfeer zorgden, evenals die men
sen die ons gesteund hebben, 
maar niet aanwezig konden zijn. 
SCHAARBEEK 

Feesten mag en is goed, maar 
strijden d^t moet ! Daarom gaat 
VU-Hove op 16 maart (morgen) 
naar Schaarbeek. Tel. 55.65.46 of 
neem kontakt met één onzer be-
stuurslederi^ 

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

ITEGEM 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Miei Van Langendonck houdt 
zitdag bij Van Houdt, Kleine Hooi-
weg 4, op maandag 17 maart van 
19 u. tot 19 u. 30. 

KONTICH 
VVVG 

Het • Vlaams Verbond van Ge
pensioneerden », 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 In
gang speeltuin, Antwerpsestwg. 
Verdere inl. bij mevr. Anita Rens, 
Transvaalstr. 72 ,tel. 57.20.95. 
BETOGING SCHAARBEEK : 16-3 

Onze afdeling zal er ook dit
maal 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 ?) vast
gelegd. 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. 
KOLPORTAGE 

Volgende zaterdag 22 maart 
kolportage te Waarloos. Kaderle
den houden zich ter beschikking 
en nemen telefonisch kontakt met 
sekr. Ferre De Beukelaer, tel. 
57.09.82 
VUJO 

Alle jongeren, met (en ook zon
der] belangstelling voor de VUJO-
werking in Kontich, worden op 
zondag 23 maart te 10 u., ver
wacht ten huize van onze afd. 
voorz Frank Van Oorschot, Oost-
statiestr. 236. Samen zal er over
legd worden hoe in Kontich een 
VÜJO-werking nog beter kan ge
stimuleerd worden. 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARAGON 
ARAGONSTRAAT 8, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN (Arr.) 
LEDENSTAND 

De ledenhernieuwing is nu 
praktisch op een paar uitzonde
ringen na afgelopen. We verwach
ten dat de achterblijvers ten aller
laatste afrekenen op de arr. raad 
van 21 maart. Ook voor de nieuwe 
leden verwachten wij nog een 
grote inspanning van alle afde
lingen. 

MEERHOUT 
KADERLEDEN 

Wie wil meewerken aan de uit
bouw van de afdeling, kan altijd 
terecht bij : An en Wim Malliet-
Cools, Markt 17 ; Francis Dox, 

Pastoor van Haachtplein 5 ; Frits 
Dox, Molenpad ; Manu Dox, p.a. 
Waversebaan 220, Heverlee ; Jan 
Ermgodts, Akaciaweg 7 ;, Frans 
Beyens, Eindhoutsebaan 10 ; Jos 
Geypens, Pastoor van Haachtplein 
4 ; Jan Van Genechten, Dennebos 
2 ; Jef Wilms, Weversberg 41 ; 
Herman Janssens, Bevrijdingslaan 
203. 

MERKSEM 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 1 maart ging, onder 
overweldigende belangstelling, 
ons jaarlijks afdelingsbal door. 
Het afd. bestuur dankt alle aan
wezigen, maar vooral alle onbaat
zuchtige medewerkers en werk
sters, die reeds maandenlang het 
hunne hebben bijgedragen voor 
het weilukken van dit dansfestijn. 
Een bijzonder woord van dank aan 
dhr Ward Torfs voor zijn gewaar
deerd optreden met de jongste 
leden van de Groene Kapel, oor
deelkundig gesteund door het or
kest onder de kundige leiding van 
Guido Torfs. Evenmin vergeten 
we de 30 aanwezige leden van on
ze zusterafdeling Berg-Kampen-
hout. Ook de afd. Kruibeke en Ba
zel waren flink vertegenwoordigd. 
DIENSTBETOON 

Schepen Toon Dewachter is te 
spreken op het Gemeentehuis, el
ke maandag van 14 tot 17 u. 

KOO-voorz. Leo Michielsen is 
te bereiken op het bureel van de 
KOO, Van Aertselaerstr., elke 
dinsdag en vrijdag tussen 14 en 
17 u. 

Hebt u moeilijkheden ? Aarzel 
niet en loop even binnen bij onze 
mandatarissen. 

Ook op woensdag 19-3 en don
derdag 27-3 is kontakt mogelijk, 
vanaf 20 u. 30, in Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298. , 
TAK-BETOGING SCHAARBEEK 

Ook Merksem zal mee betogen 
te Schaarbeek morgen zondag. 
We vertrekken te 10 u. aan het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298. 
Deelname in de kosten : 60 fr. 
Inschr. kunnen gebeuren in VI. 
Huis Tijl. 
AFDELINGSAKTIVITEITEN 

Het afdelingsbestuur verzoekt 
u de volgende data voor de maand 
maart in uw agenda te noteren : 
dinsdag 11-3, vergadering Vrou
wen van Vandaag ; woensdag 19-3, 
kernvergadering ; donderdag 27-3, 
Vujo-kernvergadering. Al deze 
vergaderingen gaan zoals steeds 
door in Vlaams Huis Tijl, Breda
baan, telkens te 20 u. 30. Op die 
dagen is dan ook kontakt moge
lijk voor dienstbetoon. 

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 Ceuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 
VUJO 

De Mortselse VUJO-kern wil 
hierbij de Mortselse « Wij »-le-
zer(e)s(sen) en leden vriendelijk 
uitnodigen tot de opvoering van 
« De Zaak », door het gezelschap 
Yvonne Lex, op zondag 23 maart 
te 20 u. in de Arenbergschouw-
burg te Antwerpen, ingericht door 
VUJO-Nationaal. Kaarten tegen 80 
fr. bij mevr. Vera Veron, A. Stock
manslei 21. 
KNS-VOORSTELLING (Arr.) 

De Antwerpse KNS-akteurs 
brengen op dinsdag 27 mei voor 
VU-arr. Antwerpen de muzikale 
klucht « Trijntje van Saardam ». 
Liefhebbers dienen ten spoedig
ste hun kaarten ( + rang) te be
stellen, bij arr. sekr. Wim Claes
sens, Pastoor Deensstr. 19, Mort-
sel (55.39.09) of bij het VU-stads-
kre., Wetstr. 12, Antwerpen (tel. 
36.84.65). 

NIEL-SCHELLE 
DEELNEMING 

Op 1 februari overleed op 88-
jarige leeftijd ons oudste mede
lid VOS Sooike Polfliet. Vlaams
nationalist in hart en nireen, hel
der van geest tot het laatste 
ogenblik, maakte hij zich een uur 
vóór zijn overlijden nog kwaad 
over de lakse houding van Tinde-
mans I Vergezeld door ons afde
lingsvaandel werd hij door een 

massa vrienden naar zijn laatste 
rustplaats gebracht. We bieden 
de familie onze gevoelens van 
deelneming aan. 

We bieden eveneens ons op
recht medevoelen aan de familie 
van de h. Georges Blaton, VOS en 
flamingant, die ons op 15 februari 
verliet. 

Ook ons medelid mevr. Anna 
Delicaet, echtgenote Pais, nam 
afscheid van dit leven. We bie
den onze vriend Gust onze ge
meende gevoelens van deelne
ming aan. 
GEZELLIG SAMENZIJN 
Voor dit tipisch Nielse VU-festijn 
daagden meer dan 130 deelne
mers op. Het was voor onze af
deling tevens een gelegenheid om 
bij het afscheid van afd. voorz. 
Florent Haesevoets, hem onze 
dankbaarheid te betuigen. Onder-
voorz. Guido Michiels zette met 
een onltroerende speech de ge
vierde in de bloemetjes, waarbij 
natuurlijk ook mevr. Haesevoets 
betrokken werd. 
KNS 

Voor de opvoering van « Trijn
tje van Saarland » op 27 mei e.k. 
ingericht door het arr. bestuur, 
beschikken we over kaarten van 
eerste en tweede rang (200 en 
100 fr.). Schrijf spoedig in bij 
Luc Deheusch. Zoals gewoonlijk 
rijden we met eigen wagens. Wie 
over geen vervoer beschikt, ne
men we mee. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

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

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

ST-JOBIN-'TGOOR 
DIENSTBETOON 

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

ST-KATELIJNE-WAVER 
VUJO 

Onder impuls van Jan Gljse-
mans krijgen de VU-jongeren een 
nieuwe start. Elke jongere, tus
sen 16 en 35 jaar, die belangstel
ling heeft om mee te werken, kan 
zijn naam opgeven bij de VUJO-
verantwoordelljke Jan Gijsemans, 
Merelstr. 19, tel. 21.61.66. 

TURNHOUT (Arr.) 
HERDENKING 

Dit jaar herdenkt de Kempen 
één van haar meest illustere voor
mannen : Edmond Van Dieren. 
Wie kan mij originele teksten en/ 
of fotos bezorgen over Van Die
ren en zijn tegenstanders, Gans-
hof van der Meersch en Ant. Del-
fosse ? Wie zou willen medehel
pen aan een rekonstruktie van het 
proces Van Dieren ? Materiaal be
zorgen aan Meester De Boe, 
Zandkuil 35, 2420 Noorderwijk, 
tel. 014/21.28.82. Dank vooraf I 
LEDENBLAD 

In het tweemaandelijks leden
blad wordt verslag uitgebracht 
over het werk van onze parle
mentsleden, de fusieplannen van 
de regering, de problemen van de 
Limburgse mijnen en het geval 
Nols. Verder zijn negevens opge
nomen over de abonnementen
werving, het arr. bal, enz. 
KADERBLAD 

Het kaderblad van maart ver
schaft informatie over de abonne
mentenwerving, de organisatie 
van het arr. bal en de stand van 
leden. Ook de huidige samenstel
ling van de arr. raad werd erin 
opgenomen. 
ABONNEMENTENSLAG 

Het aantal « Wij «-lezers ligt 
nog altijd merkelijk lager dan vo
rig jaar. De abonnementenslag 
duurt daarom deze maand onver
minderd voort : in de komende 
weken moeten wij minstens 100 
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Borgerhout : Emiel Hüllebroeck-avond in zaal Arenberg. 
Kaarten te bekomen bij Hugo Andries, Turnhoutsebaan 
116 (031/36.59.67). 
Boom : VUJO (arr. + Rupelstreek), opendeurdag in lok. 
Nele, Wilgenl. 1, van 14 tot 18 u. 
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. 
Mol-Mlllegem : Lentebal om 20 u. 30 in lok. Duivenbond, 
Lindeplein. DJ Chicago. Ten voordele van de muziek
maatschappij Kempenland. 
Schriek : Samen met de afd. Booisohot, gezellig samen
zijn 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, Booi
sohot (22.22.86). 
Vorst-Kempen : Biljartprijskamp in lok. café De Vier We
gen, Geelselaan te Vorst. Begin om 20 u. 1.000 fr. voor
uit. 
Westerio : Privé-dansavond van St-Maartensfonds (ge
west 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 St-
Jozefsinstituut. « Roemenië tussen Donau en Karpa
ten » 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. 
Waarloos : Kolportage « Wij » in samenwerking met VU-
Kontich. Kaderleden nemen telefonisch kontakt met F. 
De Beukelaer (57.09.82). 
Antwerpen : Arenbergschouwburg, om 20 u. opvoering 
van « De Zaak » door het gezelschap van Yvonne Lex. 
Ingericht door VUJO-Nationaal. Inkom : 80 fr. 
Vorst : 2de voorbereidende vergadering gemeenteraads
verkiezingen in fusiegemeenten Vorst-Veerle-Eindhout. 
Waarloos : Informatie-avond « Fusie Waarloos-Kontich », 
om 20 u. 30 in café Zonneke, Ferd. Maessrt. 
Hoogstraten : Ijzerbedevaartavond met dia-reeksen over 
de bedevaarten van '69 en '72 (hulde aan prof. Daels). 
Spijker (paviljoen) om 19 u. 
Mol : VUJO-kernledenvergadering bij Paul Van Grieken, 
Varenstr. 20. 
Nijlen : Paasfeest kinderen VU-leden. 14 u. Nilania, Kes-
selsestwg. 

APRIL 

6. 
12. 

Wilrijk : Poesje-voorstelling. Samenkomst te 19 u. 30 
aan Brabo, Grote Markt te Antwerpen. Inschr. bij Mia 
Damen. 
Wommelgem : Kwisavond : VU + Wommelgemse vere
nigingen. 
Kontich : Spreekbeurt « Verschaeve de verrader » (M. 
Brauns) in lok. Alcazar, om 21 u. 
Kontich : VUJO-lentewandeling. Inl. tel . 57.09.82. 
Hemiksem : VU-lentebal. Inkom ; 50 fr. 

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 I 

GEMEENTE BORCERHOUT 

Vorming van een wervingsreserve voor : 

— KLERK 

— KASSIER (STER) 

Inlichting : Sekretariaat ten gemeentehuize, tel. 36.99.00 
Aanvragen aangetekend toezenden aan het College van Bur
gemeester en Schepenen, vóór 1 april 1975. 

abonnees bijwinnen. Andere arr., 
die niet meer VU-kiezers hebben 
dan Turnhout, tellen nochtans 2 
of 3 maal zoveel abonnementen. 
Waarop wachten wij ? 

WAARLOOS 

KERNWERKING 

Het licht staat (eindelijk) op 
groen in onze gemeente, zodat 

voor het eerst een zeer sterke 
VU-kern met haar eerste initiatief 
ter tafel komt. Dinsdag 25 maart 
informatievergadering « Fusie 
Waarloos-iKontich ? » te 20 u. 30 
in café 't Zonneke, Ferd. Maes-
str. Op zaterdag 22 maart kolpor-
teren wij in samenwerking met 
VU-Kontich, in onze gemeente. 
Hiervoor nemen wij t ^ l . kontakt 
met F. De Beukelaer, 57.09.82. 
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WILRIJK 
TOESJE 

Wij raden iedereen die mee 
wil aan zo vlug mogelijk in te 
schrijven bij IVlia Damen. Er kun
nen slechts 100 personen binnen. 
Datum : 2 april. Samenkomst te 
19 u. 30 onder Brabo op de Grote 
Markt. Mis deze >< politieke » 
poesjesvoorstelling niet I 
KULTUURRAAD 

Oe gemeentelijke kultuurraad 
kwam eindelijk voor de eerste 
keer samen Datum : 15-3 op het 
gemeentehuis (20 u.). Van onze 

kant werd niemand uitgenodigd, 
dus nodigden wij onszelf uit. Wij 
voeren een aktie om dit gebrek 
aan openheid en eerbied voor 
filosofische minderheden aan de 
kaak te stellen. 

WOMMELGEM 
KWIS-AVOND 

Onze afdeling nam het intiatief 
om voor de Wommelgemse vere-
nigmgen een kwis-wedstrijd in te 
richten op 4 april a.s. Uiteraard 
alleen mogelijk zo genoeg vere
nigingen wensen deel te nemen. 

Dit is in sportieve aarde gevallen, 
en verschillende verenigingen be
loofden mee te dingen. Iedereen 
wordt uitgenodigd op de speciale 
avond, want behalve de podium-
ploegen, moeten er ook suppor
ters zijn. Meer inlichtingen ont
vangt u later. 
ER ZIJN NOG 

Drie ex-«Wij»-abonnementen die 
beloofden hun abonnement 1975 
te hernieuwen, en het tot nu toe 
niet deden I Van nu tot eind 1975 
stort u nog slechts 365 fr. op rek. 
000-0171139-31 van « Wij », Vol-

dersstr. 71 te 1000 Brussel, met 
vermelding : Abonnement «Wij» 
1975. Of schrijven of telefoneren 
sekr. VU-Wommelgem, Welkom-
str. 116, tel. 53..86.68. 
SCHAARBEEK 

Morgen zondag 16 maart be
zoekt het reisagentschap TAK de 
Nols-gemeente. Een onthaalkomi-
tee aldaar is voorzien. Inl. : tel. 
53.86.68. 

WESTERLO 
FUSIE MET NOORDERWIJK ? 

Geheel ten onrechte gemeld dat 

de afd. Westerio zo maar was op
geslokt door de naburige afd. 
Noorderwijk. De VU-WesterIo mag 
gerust zijn : afdelingen die tot 
verschillende kantons behoren, 
kunnen echt niet fusioneren. Al
les blijft dus zoals voorheen : 
naast de afd. Westerio bestaat de 
afd. Noorderwijk en omgeving 
die wel stevige kontakten heeft 
in naburige gemeenten. Mogelijk 
zal in de toekomst de struktuur 
van deze afdeling nauwkeuriger 
in overeenstemming gebracht 
worden met de kant indeling. 

BRABANT 
MUSSEL (Aggl.) 
NAAR HET ZANGFEEST 

Op 25 mei gaan wij per bus 
naar het Zangfeest te Antwerpen. 
Voorbehouden zitplaatsen zijn te 
verkrijgen in lok. Uilenspiegel, 
Pletinckxstr. 38, 1000 Brussel, tel. 
512.13.74. Prijs der plaatsen 
200 fr., 150 fr., 10 fr. Prijs voor 
de bus (BTW en drinkgeld inbe
grepen) : 100 fr. 

ARR. 
VOLKSUNIEBAL 

Orkest : THE SNAKES 
Zaal « MELI » Brussel 

(achter Heizelstadion] 

ZATERDAG 22 MAART 1975 
20 uur 30 

DOSFELAKTIVITEITEN 
15 maart : Het probleem Brus

sel met de 19 gemeenten in het 
Kultureel Centrum te Strombeek 
met medewerking van Anciaux 
en Monteijne, aanvang 10 uur. 

20 maart : Informatie over de 
gewestplannen te Kortenberg, 
aanvang 20 u. 

21 maart : Informatie over de 
gewestplanen in hotel Rembrandt 
te Vilvoorde, aanvang 20 u. 

28 maart : Informatie over de 
gewestplannen te Zoutleeuw, St-
Pieters-Leeuw, Alsemberg, aan
vang telkens te 20 u. 

Voor nadere inlichtingen kunt 
u terecht bij de prov. verantw. 
voor Brabant : Hollaender B, Brys-
selsestwg 51A, 1850 Grimbergen, 
tel. 02/269.27.68. 
GOOIK 
NIEUW WERKJAAR 

Op 20 februari had een be
stuursvergadering plaats met — 
helaas — zeer weinig aanwezigen. 

SOCIALE CENTRA — FED. ASSE 
ASSE : PriQ.elstraat 2 - 1700 Asse C02/452.93.57). 
(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 25-3-75 : Paul Peeters, van 19 tot 20 uur. 
In samenwerking met prov. raadslid Staf Kiesekoms die er 
elke dinsdag en vrijdag is van 19 tot 20 uur. 

WEMMEL : Stwg naar Merchtem 28 - 1710 Wemmel 
(02/479.39.81) 
(voor de gemeenten : Brussegem, Groot-Bijgaarden, Hamme, 
Meise, Relegem, Wemmel, 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. 

Toch werd heel wat op punt ge
steld : er komt een afdelingsbal, 
de lidmaatschapskaarten worden 
ter hernieuwing aangeboden. De 
niet hernieuwde abonnementen op 
«Wij» worden opgevangen. Naast 
« Uilenspiegel » komt er een le
denblad met praktische gegevens, 
een algemene ledenvergadering 
met 'n gastspreker wordt voorbe
reid, er worden nieuwe leden aan
geworven terwijl getracht wordt 
het bestuur met enkele nieuwe 
krachten uit te breiden, enz. We 
rekenen op de medewerking en 
de volharding van iedereen. Vol
gende bestuursvergadering op 13 
maart in 't Krekelhof. 
ARR. BAL 

Op zaterdag 23 maart. Staf De 
Doncker, prov. raadisid en sche
pen rijdt zelf met een bus naar 
het bal. Inschr. — ook voor niet-
Gooikenaars — bij Staf, (054) 
56.65.62 of in 't Krekelhof (054) 
33.48.57. Prijs : 100 fr., toegangs-
kaart inbegrepen. 

JETTE 
DIENSTBETOON 

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

KESSEL-LO DIENSTBETOON 
Sen. Vandezande : iedere 2de 

maandag van 20 tot 22 u. bij Ar-
lette Degeest-Lambrechts, Diest-
sestwg 75, Kessel-Lo, tel. 016/ 
23.33.08. 

SCHAARBEEK 
MOBILISATIE 

Het VU-bestuur afd. Schaar
beek roept alle radikalen in 
Vlaanderen op om ook nu met ons 
mee te doen aan de TAK-beto-
ging op 16 maart. 

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 

nin Lin 
MAART 
15 Londerzeel : VU-bal in zaal Centrum. Orkest The Fly

ing Stars. Toegang : 50 fr. 
Schepdaal-St-Martens-Lennik-Wambeek : Haantjes- en 
biefstukkenfestijn in zaal Select, Ninoofsestwg, Schep-
daal Begin 18 u Ook op zondag 16 maart vanaf 12 u. 
St-Pieters-Leeuw : Groot lustrumbal in Parochiezaal Ne
genmanneken, G. Deruyverstr. 21. 
Pepingen-Beert-Bellingen-Bogaarden-Elingen : Breughel-
festijn 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. 

15 

15. 

15 

21 

22 

22. 

25 
29 

APRIL 
1 

12. 

Alsemberg : Jaarlijkse ledenvergadering en afdelings
bestuursverkiezingen om 20 u. in café De Hoorn. Gast
sprekers : V. Anciaux en prov. raadslid W. De Saeger, 
Gooik : Schepennachtbal in zaal Herremans. Orkest : 
The Musical Friends ». Inkom : 70 fr. Voorverkoop : 
50 fr. 

BAR RESTAURANT 

® e tSDabeetne 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waèrdin : Jul'a van Mieghem-Van Cappellen' 

gemeenteraadsverkiezingen » ge
organiseerd in het Stedelijk Audi
torium, Bergstr. (nabij de Grote 
Markt te Vilvoorde. Vooraf in
schrijven bij E. Clerckx, Helden
plein 22, Vilvoorde (251.36.51) of 
B. Hollaender, Stwg op Brussel 
51A, Grimbergen (269.27.68). 

VERKOOPSPUNTEN 

ANZ-ZANGFEEST 

Aggl. Brussel : Wim Van der 
Eist, Beizegemstr. 20, 1120 Brus

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

LIMBURG 

w, 

MAART %=, 
17. Genk : Volksvergaderijng in zaal Rembrandt. Sprekers : 

V. Anciaux, J. Olaerts, R. Vanderkerckhove, A. Gysen, 
fraktieleidster in de gemeenteraad. 
Genk : Arr. raad. 
Arr. abonnementenslag (ook op 23). 
Maasmechelen : Kant. bal in zaal Vrij Vooruit, Geeststr. 
2, Eisden-Maasmechelen. Orkest : Tea Break. 
Tongeren : Arr. raad in de Slagmolen te Genk, 20 u. 
Genk : Algemene VUJO^bijeenkomst In zaal Majestic. 

21. 
22. 
22. 

25. 
28. 

APRIL 
5. Bree : Lentebal in zaal Brouwershuis te Opltter. 

19. Tongeren : Afdelingsbal in zaal Plunius fontein. 

KRINGEN KOLPORTAGE 
Op zaterdag 15 maart wordt er 

met het extra-nummer van «Wij» 
gekolporteerd. Er werden 500 

nummers besteld, die aan de man 
moeten gebracht worden. Als er 
liefhebbers zijn, kunnen ze zich 
in verbinding stellen met kanton

naal voorzitter Jaak Geussens, 
Thijsstraat 5, 3690 Bree ( te l . : 
461776) of met provincieraadslid 
Jaak Gabriels, Siemenstraat 28, 
3690 Bree (tel. 462290). 

BILZEN 
LEDENVERGADERING 

Tijdens de jongste algemene le
denvergadering in de Pabilo loka
len te Bilzen, werd van gedach
ten gewisseld over de fusiepro-
blematiek, de voorbereiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen en 
de bestuursverkiezingen. 

EIGENBILZEN 
AFDELINGSBAL 

Bij de aanwezigen op het jaar
lijks bal vermelden wij sen. J. 
Vandekerckhove, volksvert. E. 
Raskin, prov. raadslid J. Gabriels 
en arr. sekr. J. Indekeu. 
NIET AFGEHAALDE PRIJZEN 

Volgende winnende nummers 
van de tombola, georganiseerd bij 
gelegenheid van het afdelings

bal werden nog niet afgehaald : 
989 - 276 - 213 - 781. 

HOUTHALEN.HELCHTEREN 
BESTUURSVERGADERING 

Afgelopen dinsdag 11 maart 
ging in café Eden een bestuurs
vergadering door van de afdeling 
met volgende aaenda : autorally, 
ledenstand, abonnementen, kant. 

bal, VUJO, gemeenteraadsverkie
zingen, allerlei. 

OPGLABBEEK 
BESTUURSVERKIEZING 

Ons afdelingsbestuur organi
seert de a.s. statutaire bestuurs
verkiezingen op zondag 13 april. 
Al onze leden worden hiervan nog 
tijdig verwittigd. 

38e VLAAMS 
NATIONAAL 
ZANGFEEST 

25 mei 1975 

OF BRUXELLES VALT 
z4'r 
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In de Nederlandse literatuur wordt 

slechts geringe aandacht geschonken 

aan nationale vraagstukken. H. Smits-

kamp schreef dat die aandacht vooral 

gericht Is op het Indonesische nationa

lisme, iets te pertinent, want ook pu-

blikatles over de Vlaamse en Groot-

Nederlandse problematiek hebben eni

ge bekendheid gekregen. Na de eerste 

wereldoorlog ging een zekere stimu

lans uit van een naar bulten tredende 

Vlaamse Beweging en van de aanwe

zigheid van Vlaamse aktlvisten in ons 

land. Ook de opkomst van Groot-Neder

landse en rechts-revolutionalre bewe

gingen heeft geleld tot bezinning op 

de nationale kwestie. Wel is de be

langstelling voor nationale problemen 

geringer gebleken dan mocht worden 

verwacht, zeker de belangstelling voor 

de toch dichtbij liggende Vlaamse en 

Groot-Nederlandse gedachte. 

Wel is er de laatste tijd weer wat meer 

aandacht voor nationale vraagstukken, 

waarvan de reden voornamelijk ligt in 

de omstandigheid dat de nationale be-

vrijdingsstrijd in de ontwikkelingslan

den, maar ook de strijd van nationale 

minderheden binnen rechts-autoritaire 

staten zich heeft verboednn met de 

revolutionaire strijd voor maatschappe

lijke hervorming. 

Er werken twee krachten in onze tijd : 

die van de grote georganiseerde ruim

ten van de supranationale federaties 

èn de tendens naar kleinere aaneen

sluiting, naar de intimiteit. 

Het meer letten op de nationale ver

schillen is derhalve niet in tegenspraak 

met het moderne denken. Het is ook 

niet tegengesteld aan de eisen welke 

de moderne samenleving aan ons stelt. 

BENELUX 
X Noord-Nederlami 
ar Hol land 
TH Zuid Nederland 
!£ WsHoniè-Luxemburg 

U R O P E E S 
EEN NOORD-NEDERLANDSE VIS 

Dr Henk WALTMANS 

Tweede Kamerlid Henk Waltmans sprak 
op het VUJO-kongres te St Niklaas 
een merkwaardige rede uit. We publi-
ercen ze hier graag onverkort op deze 
en volgende pagina. 

S,,-'!»»**-****^**"*'**"»*,*»» ••••..**'.j 

* ' • " « . , 

\>. 

•lariaisiaia buitertgrens 

»* «••««« macr*o-regio 

b a s i s - r e g i o 

RECHT OP EIGEN IDENTITEIT 

Wij menen, dat de volkeren van deze 
wereld de plicht en het reoht hebben 
tot handhaving van hun nationale iden
titeit. De wereld bestaat uit een ge
heel van volkeren en hoe sterker de 
geesteskracht van elk van deze volke
ren is, des te sterker is de wereld. 
Daarom moet he tontstaan van de vol
keren en hun nationale strevingen 
eigenlijk in het middelpunt van het den
ken staan, opdat wij de negatieve ten
denties overwinnen en de positieve 
ten gunste van afle volkeren kunnen 
gebrufken. Ook moeten wi j meer be
grip hebben voor de andere volkeren, 
niet alleen voor die in Europa, maar 
voor alle andere volkeren in de hele 
wereld, zodat de zorg om het eigen 
volk zich verbindt met de zorg om alle 
volkeren. 
In onze visie zijn er grenzen gesteld 
aan het nationalisme. 
Dit zal zich in de toekomst beperken, 
het zal een einde maken aan waan
ideeën, aan superioriteitsgevoelens of 
minderwaardigheidskompleksen. Het 
zal 'n einde maken aan de voorstelling 
van de autarkische, zelfgenoegzame 
en absoluut soevereine staat. Het zal 
een einde maken aan de orrvoorwaar-
delijke identiteit van volk en staat en 
een volksbewustzijn op een personele 
grondslag opbouwen. Dat betekent, dat 
diegenen die tot een volk behoren, de 
mogelijkheid hebben in deze nieuwe 
verbanden hun volk kultureel te ver
tegenwoordigen. 

ZELFBESCHIKKINGSRECHT 

De soevereine eigen staat is slechts 
één vorm van verwezenlijking van het 
nationale zelfbeschikkingsrecht. Niet 
in alle gevallen is die verwezenlijking 
mogelijk, hetzij dat het volk in kwestie 
met andere volkeren in een gemengde 
staat samenleeft, hetzij dat het op 
zichzelf te klein is om een eigen staat 
in leven te houden. 
Behalve onafhankelijkheid — door het 
bezit van een eigen staat, zijn dus an
dere vormen tot verwezenlijking van 
het recht op zelfbeschikking nodig : 
gebieds- of kultuurautonomie, of fede
ratie met andere volkeren. Elk recht 
steunt op de mogelijkheid om er ge
bruik van te maken. Het recht op zelf
beschikking impliceert de bekwaam
heid ertoe. Voorwaarde tot zelfbe
schikking is het bestaan van een vol
waardige natie. 

Dit zelfbeschikkingsrecht geldt voor 
alle volkeren. Daarom moet er een ein
de komen aan alle nog bestaande ko
loniale verhoudingen, ook in de Sovjet
unie en in Amerika. Zo hebben niet al
leen de Biafranen in hun tijd bewe
zen een natie te vormen : ook de Bas-
ken hebben dat gedaan. 
Tijdens de tweede wereldoorlog en 
daarna kreeg het zelfbeschikkingsrecht 
erkenning in een reeks algemene be
ginselverklaringen en verdragen als 
het Handvest der Verenigde Naties en 
in de aktiviteiten van de organen der 
Verenigde Naties. Het werd bij herha
ling vermeld in bilaterale en multilate
rale verdragen, zoals in : 

# de tweede inter-Amerikaanse kon-
ferentie van ministers van Buitenland
se zaken in Havana, in juli 1940 ; 

# het Atlantisch Verdrag van 14 au
gustus 1941 ; 

# de verklaring van de Verenigde Na
ties van januari 1942 ; 

# de derde inter-Amerikaanse konfe-
rentie van juristen te Mexiko, augus
tus 1943 ; 

# het Handvest der Verenigde Naties, 
waarin de zelfbeschikking van de vol
keren als de grondslag tot vreedzame 
en vriendschappelijke betrekking on
der de volkeren wordt aanvaard ; 

9 de resolutie van de Algemene Ver
gadering der Verenigde Naties, 16 de
cember 1952, over het zelfbeschik
kingsrecht der volkeren. 
Deze resolutie en 'het artikel over zelf
beschikking van de ontwerp-konven-
ties inzake de rechten van de mens 
gewagen van « volkeren » en « na
ties » die het zelfbeschikkingsrecht be
horen te bezitten (d.i. het recht « vri j 
hun staatkundige, ekonomische, soci
ale en kulturele status te bepalen •) . 
Zij geven echter niet aan wat onder 
volk en natie moet worden verstaan, 
en evenmin leggen ze vast, in welke 
vorm van dit recht gebruik kan worden 
gemaakt. 
In het begrip nationaal zelfbeschik
kingsrecht zijn verenigd : 

a) Het recht van ieder volk zijn rege
ringsvorm te kiezen. 

b) Het recht van ieder volk zichzelf 
te regeren, dus niet door een vreemde 
macht geregeerd te worden. 

c) Het recht van ieder volk zijn eigen 
staat te vormen. 

d) Het recht van ieder volk zijn eigen 
onafhankelijk bestaan voort te zetten. 

e) Het recht van ieder volk op de eko
nomische rijkdom van zijn bodem
schatten en van zijn geografische si
tuatie. 
De konklusie die hieruit te trekken 
valt, is duidelijk : 

1. Principieel juridisch wordt het stre
ven van het volksnationalisme naar 
autonomie sedert een halve eeuw in
ternationaal erkend. 

2. In feite is iedere natie, die naar 
autonomie streeft, op eigen volks
kracht aangewezen wat betreft de ver
wezenlijking en de vormgeving ervan. 

FEDERALISME 

Nu ligt het voor de hand, dat iemand 
als ik, die voor wefeldeenheid pleit, 
en voor een Europese eenheid op ba
sis van het beginsel van federalisme, 
zo'n Europese federatie niet als uni
tair kan zien. Dat betekent, dat het 
federalisme de geldigheid- is van de 
personen, hun rechten en vrijheden, 
maar ook van de volken van hun rech
ten en vrijheden, in tegenstelling dus 
tot de niets-verbindende alliantie, de 
ongekontroleerde technokratie, alsook 
tot het nivellerend centralisme en het 
hegemoniale machtsstreven. Dat be
tekent, dat ik een voorstander ben van 
een politieke integratie van Europa 
door de vorming van een politieke 
unie, die uitgerust is met federale in
stellingen. Daarbij verdient het Zwit
sers model onze aandacht. 
Nu wil ik duidelijk stellen dat de uit
eindelijke, ook weer dinamische vorm
geving van de Europese bondsstaat 
slechts een betrekkelijke relatie zal 
vertonen met datgene wat ons nu als 
wenselijk en mogelijk voor ogen staat. 
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Toch heeft het blijkens de geschiede
nis steeds zin gehad erover na te 
denken hoe de toekomstige ordening 
zou kunnen zijn. 
Daarvoor is de ervaring van de Zwit
serse bondsstaat wel leerzaam. De op
bouw kan namelijk federalistisch of 
non-federalistisch zijn ; in het laatste 
geval zal hij alliantisch zijn of unita
risch, — naar mijn mening in beide ge
vallen gevaarlijk en onbruikbaar. De 
federalistische oplossing gaat uit van 
de eenheid in verscheidenheid ; de 
noodzakelijke mate van eenheid om 
de verscheidenheid tot leven te kun
nen laten komen : de verscheidenheid 
van personen, beroepen, gemeenten, 
provincies, naties, taalegmeenschap-
pen, regionale verbanden en staten. 
Ze kennen een minimale en een maxi
male oplossing : de statenbond of 
konfederatie, en de bondsstaat of fe
deratie. 'Naar mijn visie kan een tus 
senoplossing worden bereikt, welke de 
staat recht doet wedervaren en vol
doende ontwikkelings- en bestaanskan-
sen geeft. De basis van deze nieuwe 
federale struktuur kan enerzijds eko-
nomisch zijn in een omvatting van 
wat aan ekonomische strukturen natio
naal, regionaal en internationaal reeds 
aanwezig is ; anderzijds kan deze basis 
politiek zijn op grond van de bestaande 
staten en provincies, en tenslotte kul-
tureel met de taalqemeenschappen als 
uitgangspunt. 

VIER REGIO'S 

Op deze wijze zouden er gemakkelijk 
vier makro-regio's kunnen ontstaan, nl. 

Noord-Nederland (Friesland, Oost-Ne
derland en Groningen) met 4 miljoen 
inwoners. 
Holland met 6 miljoen inwoners. 
Zuid-Nederland met 6 miljoen inwoners 
(met Vlaanderen, Brabant (VI. Brabant, 
Antwerpen, N-Brabant) en Limburg). 
Wallonië-Luxemburg met 4 miljoen in
woners (Luik, Henegouwen, Namen en 
Luxemburg). 

En tenslotte wil ik nog ingaan op de 
voorstellingen van Agenor, die meent 
dat de funkties van de regionale auto
riteiten het gehele regeringsveld zou
den moeten omvatten, met uitzonde
ring van bepaalde velden als defensie 
en de buitenlandse politiek, die vanaf 
de start het prerogatief zouden zijn 
van de Europese regering. De grootste 
moeilijkheden zullen in de sfeer van 
het ekonomisch beleid te vinden zijn, 
want de regio's moeten het recht heb
ben belasting te heffen om hun bud-
getaire- en investeringseisen te kun
nen voldoen. De Europese staat zal 
dan bijvoorbeeld direkte revenuen 
moeten hebben aan de eksterne gren
zen, specifieke belastingen op het be
drijfsleven, en de mogelijkheid om 
kontributis te heffen bij de regio. 
Bij elke regio zal met het konsept van 
eigen ekonomische zaken moeten re
gelen. IVIoderne ekometrische technie
ken maken een komplekse regionaal 
budgetering mogelijk, naar het model 
van de nationale budgetering, met een 
interne balans van in- en uitgaven, zo
wel wat goederen als wat betalingen 
betreft. 
Dit model kan tevens basis zijn voor 
regionale en ekonomische politiek en 
voor de regeling der relaties tussen 
rijkere en armere regio's. 
Maar op het regionale niveau zouden 
ook sociale zekerheid, huisvesting, 
volksgezondheid, onderwijs, volksop
voeding en rekreatie, steeds met de 

mogelijkheid van koördinatie of plan
ning op het federale niveau, een be
langrijke rol kunnen spelen. Maar ook 
tussen de regio's onderling, zouden, 
bijvoorbeeld inzake havenpolitiek, be
heer van de rivieren, behoud van na
tuurgebieden en rekreatlezones, als
mede wat betreft de ontwikkeling van 
de infrastrukluur, visserij e.d. genoeg 
velden overblijven voor samenwerking. 
Natuurlijk betekent een dergelijke toe
gift van de bevoegdheden aan een 
regio, dat er een verantwoordelijke 
regionale exekutive moet komen, en 
een regionaal parlement met een bika-
meraal sisteem : één kamer die di-
rekt gekozen wordt, en een tweede, 
die de bestuurseenheden vertegen
woordigt. Indien mogelijk moeten er 
zelfs vertegenwoordigers komen van 
andere gebieden uit de samenleving — 

bv. uit de Industrie of het hoger onder
wijs, die georganiseerd zijn op basis 
van de participerende demokratie. 

TEGEN 
STAATSNATIONALISME 

Agenor stelt de uitermate belangrijke 
vraag, wat in een Europa van regio's 
nog de rol zal zijn van de bestaande 
nationale staten. Voor mij is het duide
lijk dat de strijd voor de Europese fe
deratie steeds meer een strijd zal zijn 
tegen de huidige nationale staten. Het 
ligt voor de hand, dat een aantal sta
ten, zoals Ierland en Denemarken, zeer 
wel zouden passen als regio in het 
nieuwe beeld, dat wij van Europa heb

ben opgebouwd. Daar zullen de proble. 
men niet zozeer leven : de echte pro
blemen liggen bij de grote staten. 
De grote, unitaire nationale staten zul
len zich ongetwijfeld verzetten tegen 
devaluatie van hun macht, en wanneer 
zij dat niet doen, dan zullen de natio
nale establishments zich wel verzet
ten, omdat hun karrières door macht 
en belangen verbonden zijn met de 
nationale staat. Natuurlik bestaat er 
een alternatief in een overgangsstadi
um, waarin de nationale staten^ zij het 
reeds met een federaal sisteem, toe
treden tot een Europese federatie. La
ter kunnen zijn dan ofwel als politieke 
eenheden — als regio — plaats nemen 
in de Europese federatie, ofwel be
paalde beperkte funkties behouden, 
hoewel dit laatste natuurlijk niet wen
selijk is. 

CiLlNDLSTI^l 
M ISl 1 R[")l 
(.1 W 1 s l l \ 

Deze ka^rt van de Europese makro-gewesten werd getekend op gegevens uit verslagen van Europese deskundigen : voor
zien zijn 31 gewesten waarvan 2 voor Nederland en 2 voor Belglë-Luxemburg. 
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EERSTE 
EN PLECHTIGE 
KOMMUNIE 
betekent 

SUCCES 
kiezen 

Een reuzegrote keus 

eerste- en plechtige 

kommuniekostuums, 

blazers en sportvesten 

voor jongens. 

Alles voor 

de 2de dag der meisjes. 

Wij vertegenwoordigen de 

meest luxueuze merken 

jongens- en meisjeskleding 

SUCCES 
KLEDING 
MEYERS 
kleedt ook mama en papa! 

Op vertoon van deze advertentie geniet u 

2 0 % KORTING 
op alle aankopen boven de 1.000 fr. en 10 % op alle aankopen beneden 
de 1.000 fr., eskam cadeauprijzen uitgezonderd. Zeker de moeite om de 
rit naar Niel te doen. Geen parkeerproblemen en uw reiskosten komen 
er dubbel en dik uit en... vergeet ons «PARKER» geschenk niet. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODEZAAK VOOR Ie EN PLECHTIGE KOMMUNIEKLEDING 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR • ZATERD VAN 9 TOT 18 UUR • ZON-, MAAN-. EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

• JAARLIJKS 
VERLOF 1975 

GESLOTEN V A N 
21 JULI TOT 

12 AUGUSTUS 
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OOST-VLAANDEREN 

MLCnDCR 
MAART 

15. 

15. 
17. 
18. 

18. 

19. 
20. 

21. 

21. 

22. 

23. 

25. 
25. 

26. 

Denderhoutem : 14e Nachtbal in zaal Casino, Dorp, 21 u., 
orkest Paul Roelandt. 
Meetjesland : VU-bal in zaai Europ te Eeiclo. 
Wetteren : Bestuursvergadering in De Klokke, om 20 u. 
Merelbeke : Namiddag voor onze Vlaamse gepensioneer
den om 15 u. in zaal Rola. 
Merelbeke : Koffietafel, ontspanning en tombola voor 
onze gepensioneerden in zaal Rola, bij Tibo (Roskam-
str.), om 15 u. 
Watervliet : Bestuursvergadering om 20 u. '̂  
Gent : Emiel Hullebroeok-herdenking in zaal St-Bavo, 
Lange Boomgaardstr. om 20 u. 
Ertvelde : Tentoonstelling om 20 u. in Galerij Veldbloem. 
Vernissage van schilderijen van De Schrijver van Aal-
ter. Inleiding door Luk Lekens en sen. O. Van Ooteghem. 
Zwijnaarde : Informatie-avond over de politieke aktuali-
teit in zaal Huyghe, Hutsepotstr. 31, om 20 u. Spreker : 
V. Anciaux. 
Welle : VU-dansfeest in zaal « Eendracht », Dorp. Orkest 
« The Second Act » en zangeres Christli. Aanvang : 21 
u. 30. 
Wetteren : Kolpwjrtage. Samenkomst in De Klokke, om 
9 u. 
Ertvelde : Bestuursvergadering om 20 u. in VI. Huis. 
Gent Zuid : « Waarom en hoe de inflatie bestrijden ? ». 
Spreker : sen. Lode Claes. Zaal Reinaert, Maria Hendri-
kaplein (St-Pietersstation). Om 20 u. 
Maldegem : Bestuursvergadering om 20 u. 

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. 

AALTER-BELLEM-LOTENHULLE-
POEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : wekelijks op donder
dag, 11 tot 12 u.. Ter Walle 12, 
tel. 091/74.25 00. 
SOC. DIENSTBETOON 

'De nieuwe aangiften van de 
belastingen worden terug in on
ze postbus gestopt. Iedereen die 
moeilijkheden heeft met het in
vullen mag gerust iemand van 
het bestuur raadplegen. 

APPELS 
EERHERSTEL 

De heer Moens uit Appels-Den-
dermonde was een der eerste ak-
tieve medewerkers in ons arr. en 
werd vergeten in het verslag over 
20 jaar VU dat 3 maanden gele
den in « Wij » verscheen. Laat 
maar met de meeste nadruk en 
oprechtheid willen wij hier « eer
herstel » brengen. 

BERLARE 
AFDELING AAN HET WERK 

•Een eerste belangrijke verga
dering in deze gemeente met 
6.000 inwoners die nog nooit een 
VU-afdeMng had. In aanwezigheid 
van sen. Coppieters en kant. ge-
volm. De Leenheer, voorz. Smo
kers, Herman Burggraeve en Her
man Van den Abbeele van het arr. 
bestuur werd kontakt genomen 
met een aantal initiatiefnemers 
aldaar. Reeds 40 leden geboekt. 

Kant. gevolm. De Leenheer ia\ 
nieuwe kontakten leggen en sa
men met de initiatiefnemers of-en 
met andere mensen van het arr. 
bestuur simpatisanten bezoeken. 

Oe leden- en abonnementen
werving gaat voort. Binnen een 
maand zal een nieuwe vergade
ring worden belegd. 

DENDERMONDE 
NAKLANK BAL EN KOMENDE 
AKTIVITEITEN 

Onze dansavond op 1 maart j l . 
was eerder bescheiden te noemen 
wat betreft opkomst. Toch waren 
er op voorhand veel kaarten aan 
de man gebracht. Dus velen had
den ongelijk niet van de gezellig
heid te komen genieten, want 
sfeer en vreugde was er in^ over

vloed. Het orkest Stan Philips 
zorgde zelfs bij wijlen voor harts
tochtelijke momenten. 

Dank aan alle medewerkers en 
aanwezigen, en in het biezonder 
de milde schenkers van de talrij
ke waardevolle tombolaprijzen. 

Vandaag 15 en morgen 16 maart 
doen we massaal mee aan de arr. 
viering van 20 jaar VU. 

Op 22 en 23 maart doen alle 
bestuursleden mee aan een grote 
werfaktie met ons weekblad «Wij» 
Planning hiervoor : zaterdag 22 
maart om 14 u. samenkomst bij 
H. Van Enis, verantw. prop., K. 
Alberstr. 133, St-Gillis ; zondag 
23 maart om 10 u. samenkomst 
bij dr Cornells, voorz., Noordl., 
Dendermonde. 

Laatste aktiviteit in de loop van 
apr4l of mei : ledenvergadering 
met herkiezing van het nieuw be
stuur. 

GENTBRUGGE 
PETEGEMWORTEGEM 
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN 

Zitdag : café De Klok, Krauwel-
str. 3, elke 1ste dinsdag, van 19 
tot 20 u. 

GENTBRUGGE 
LENTEFEEST 

Ondanks de konkurrentie van 
andere VU-bals in de omgeving 
werd dit eerste lentefeest van afd. 
Gentbrugge een fantastisch suk-
ses. Stampvolle zaal en een laai
ende ambiance. We verwelkom
den de parlementsleden Frans 
Baert, Paul Van Grembergen en 
Oswald Van Ooteghem, de prov. 
raadsleden Huguette De Blee-
cker en Jo De Caster, de gemeen, 
teraadsleden De Roo (Gent), Gy-
selinck (Merelbeke), Van Meenen 
(Heusden), Smets (Drongen), Ver-
paele. De Moor en mevr. Jacobs 
(Gentbrugge). Veertien dagen 
voordien werd het BSP-bal in de
zelfde zaal een flop van formaat. 
De vu-Gentbrugge heeft beslist 
de wind in de zeilen. 
GEMEENTERAAD 

Onze driekoppige fraktie staat 
weer paraat voor de e.k. raads
zitting op woensdag 26 maart e.k. 
te 19 u. in het nieuw Adminsitra-
tief Centrum, Kasteelstr. Toegang 
vrij voor alle belangstellenden. 
KOO-BEJAARDENZORG 

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

GENT-EEKLO (Arr.) 
ABONNEMENTENSLAG 

Het arr. bestuur vestigt de aan
dacht van alle afdelingen op het 
volgende te herinneren : vermits 

de jaarlijkse financiële bijdrage 
aan het arr .is afgeschaft, vraagt 
het bestuur een ekstra-inspan-
ninq voor de verkoop van de 
kaarten voor het arr. bal. 

De abonnementenslag begint in 
feite nog maar pas : we moeten 
in ons arr. nog 128 abonnementen 
opbrengen. We rekenen op uw 
werkzaamheid : één abonnemen-
tje maken, en we overschrijden 
ruim ons streefgetal : handen uit 
de mouwen ! 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BRUGSE POORT 

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

Zitdag : Bloemekenswijk : Dah-
liastr. 95, maandag, 18 tot 19 u., 
tel. 091/26.50.87. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
GEMEENTERAAD HEUSDEN 

Tijdens de jongste gemeente
raadszitting te Heusden van 5 
maart stond als voornaamste punt 
op de agenda de samenvoeging 
van gemeenten. 1. De gemeente
raad van Heusden heeft zich een
pari" verzet tegen een eventuele 
fusie, en geopteerd voor een zelf
standig Heusden. 2. Indien er 
toch moet gefusioneerd worden, 
wenst men als grens van de nieu
we gemeente niet alleen het 
grondgebied Heusden en Destel-
bergen (min Eenbeekeinde), maar 
ook het deel van Beervelde dat 
vroeger Heusden of Destelbergen 
was. 3. Heusden met zijn 6.500 
inwoners moet kerngemeente 
blijven, en zijn benaming behou
den. 

'Het venijn zit natuurlijk in de 
staart. Punt 2 en 3 spreken el
kaar duidelijk tegen. Men wil 
Heusden als kerngemeente be
houden, en terzelfdertijd vraagt 
'men nog enkele stukken van 
Beervelde erbij, zodat het gemeen, 
tehuis en de dorpskern van Des
telbergen meer centraal gelegen 
zullen zijn, om als pilootgemeen
te te fungeren. 

'Bij de bespreking van punt 2 
en 3 kwam heel wat herrie bij te 
pas tussen het schepenkollege en 
raadslid Koen Van Meenen, die 
vroeg welke bedoelingen de bur
gemeester feitelijk had. Van Mee
nen vroeg dan ook om afzonder
lijk over drie punten te stemmen. 
Over punt 1 (Heusden zelfstan
dig) was iedereen akkoord. Over 
punt 2 niet. De BSP wil duidelijk 
Heusden bij Gent. Wat punt 3 
'betreft (benaming), vindt de VU 
dat wij niet egoïstisch mogen 
zijn t.o.v. onze medeburgers uit 
Destelbergen en geeft ze een 
voorkeur aan een kombinatie van 
de twee namen, zoals Heusber-
gen of Destelheusden, of de geo
grafische naam zoals raadslid 
Transaux (meederheid) het ziet : 
Dambeke (i.v.m. damvallei). De 
afzonderlijke stemming werd ver
worpen. Toch stemden alle raads
leden eenparig het geheel van de 
punten, mits vermelding van en 
verwijzing (op VU-verzoek) naar 
de opmerkingen van de raadsle
den die bij de beslissingen en het 
dossier zullen gevoegd worden. 
UITSTAP 

Morgen zondag 16 maart doet 
onze plaatselijke afdeling een uit
stapje naar Schaarbeek. Wij zul
len er een bezoek brengen aan 
enkele historische gebouwen en 
voorhistorische rassistische mon
sters. Vooral voor dit laatste toe
komstig museumstuk vragen we 
onze medereizigers zich warm te 
kleden. Inschr. bij Koen Van Mee
nen, Nederbroekstr. 1, Heusden 
(tel. 30.73.88). 
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. 

VU in West-Duitsland vraagt uw steun 

VOLKSUNIE BSD 
NIEUW GEBOREN 
De VU-werking in de BSD, die tot heden slechts een matige 
werking kende, schijnt de wind in de zeilen te krijgen. 
Immers het aantal VU-leden schijnt rustig maar zeker te stij
gen en bovendien melden ons af en toe mensen hun lidmaat
schap in Vlaanderen, zodat een lidmaatschap in de BSD niet 
meer nodig is, maar zodat het VU-BSD-bestuur toch weet 
waar er leven is... 
De derde maart '75 kwam het VU-BSD-bestuur voor de eerste 
maal samen. Het enige maar niet onbelangrijk programmapunt 
was, naast een bespreking over speciale BSD-problemen en 
problemen uit het leven, de verdeling van de taken in het 
bestuur. Voorlopig schijnt het Jonge bestuur met een betrek
kelijk klein aantal mensen te gaan werken : mevr. Chris Bas 
werd (en dit in het Jaar van de vrouw i) de sekretaresse en 
Marcel Steenwegen werd voorzitter. Ook de kassa zal nog 
een tijdje in zijn omgeving blijven. 
Reimond Bas, gastheer van de eerste VU-bestuursvergadering 
stak een glas parelende champagne in de hoogte, samen met 
de aanwezigen. De « Vlaamse Leeuw » die in krachtige tonen 
klonk en dit plechtig ogenblik inluidde, werd gevolgd door een 
korte wens van sukses geuit door de heer Bas, sukses voor 
de nieuwgeborene. De heer Bas was zeer fier omdat deze 
vergadering bij hemzelf mocht doorgaan. De Volksunie is 
weer een werkterrein rijker geworden... 
Sedert korte tijd is het nieuwe tuchtreglement bij vele mili
tairen op één of andere wijze min of meer plechtig voorge
lezen en ingevoerd. 
Politieke partijen en sindikaten hebben dan ook een start 
genomen, de ene al vroeger dan de andere, om het nieuwe 
publiek aan te lokken en leden te werven. 
Spijts enorme beloften aan de BSD-ers gedaan en spijts een 
fijn doorgevoerde kampagne, zijn de PVV-ers, die blijkbaar 
dachten het monopolie in handen te hebben, er toch niet in 
geslaagd, iedereen een partijkaart in de handen te schuiven. 
Nu de markt echter vrij is, wil de VU-BSD, die reeds geruime 
tijd vorm begon te krijgen, natuurlijk ook doorduwen en de 
10de provincie voor onze partij realiseren. 
De oppervlakte mag dan ook zo groot zijn, echt een « pro
vincie » zal deze tak nooit worden, doch door het feit van de 
grote afstanden, kan het geheel aan kleine kernen, die kleine 
plaatselijke afdelingen zouden kunnen genoemd worden, ge
bundeld worden tot een soort « arrondissement BSD ». 
Het grote probleem is natuurlijk de mensen die links en 
rechts op kontakten zitten te wachten te leren kennen en zo 
te komen tot een volwaardige organisatie. 
Politieke partijen met dagbladpers hebben in dit opzicht en
orme voordelen, gezien ze via deze weg niet nalaten, om aan 
de hand van kleine berichten en mededelingen hun lezers over 
hun bestaan en werking in te lichten. De VU-BSD wenst dan 
ook de hulp van alle VU-ers en « Wij «-lezers via deze weg 
in te schakelen in een korte maar hevige reklamekampagne 
die zal gevoerd worden. 

De enorme afstanden, waarmee de BSD-ers af te rekenen 
hebben, bemoeilijken kontakten ten zeerste. Daarom vragen 
wij de hulp aan u allen. In gans Vlaanderen is geen enkel 
« Wij »-lezer die niet hier of daar een familielid, kennis of 
vriend heeft in de BSD ? Daarom, neem heden nog kontakt 
op met uw bekenden en stuur deze « Wij » of tenminste dit 
artikeltje op, teneinde hen van ons bestaan in te lichten, im
mers het is mogelijk dat zij op meer dan honderd kilometer 
van ons verwijderd zijn, en dan is uw hulp beslist een « kor
tere » weg naar het VU-doel ! Wij zijn ervan overtuigd dat 
op deze wijze in de verschillende garnizoenen mensen gaan 
gekontakteerd worden die wij anders nooit zouden kunnen 
leren kennen, en die bereid gaan gevonden worden lid te 
worden of zelfs zich gaan inzetten voor de VU, door een 
daadwerkelijke medewerking. Mocht voor velen een eenvou
dig lidmaatschap reeds voldoende blijken, dan toch hopen 
wij in verschillende garnizienen een kontaktman te kunnen 
werven die aan de Vlamingen kennismakingsbrieven zou gaan 
uitdelen om de « zwijgende massa » over ons bestaan in te 
lichten. Immers dat is de eerste weg tot het werven van 
leden. 
Wij zullen niet nalaten via deze weg en via alle andere moge
lijke wegen de VU-werking ter kennis te brengen aan allen 
die het horen willen, teneinde niet alleen een ruimere stich
tingsvergadering te kunnen houden, doch ook en vooral om 
een arrondissementele werking te krijgen die de mensen in 
Vlaanderen zal doen opkijken. 
De Volksunie die ook de BSD-mensen nodig heeft, zal dan 
zich gans inzetten om de federatie BSD te laten uitgroeien 
tot een geheel dat door zijn werking en zijn grootte, zijn in
vloed zal kunnen laten gelden waar dit nodig mocht blijken. 
Bestuursadres : mevrouw Chris Bas, sekretaresse, KAB, 
SPB 8 BSD. 

DENDERMONDE (Arr.) 

VIERING 20 JAAR VU 

Programma : heden zaterdag 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-sonorama-
vertoning, optreden van het koor Oantecleer o.l.v. Jos Van Ovr.strae-
ten, samenzang o.l.v. Willem De Meyer en feestrede uitgesproken door 
sen. M. Coppieters. 
Morgen zondag : te 9 u. 30 rondgang door de bijzonderste "tratea 
van Dendermonde met begeleiding van de VU-fanfare en d <"'<iband 
« Kempenland » uit Nijlen. Bloemenhulde aan het huis van î .ewijk 
Dosfel. Om 11 u. ontvangst op het stadhuis van onze eregasten Frans 
Vander Eist, Wim Jorissen, Hugo Schiltz, Maurits Coppietet'^, e.a. 
Om 12 u. 30 : Jubileumbanket in « Den Ommeganck », Grote Mprkt. 
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LANDEGEM 

ZIEKENFONDS FüANDRIA 

Zitdag : Vosselarestr. 16„ derde 
zondag, 10 tot 11 u.. tel. 091/ 
71.63.25. 

LOCHRISTIE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Reinaertl. 15, zaterdag, 
11 tot 12 u., tel. 091/55.73.35. 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Met uw problemen : bouwen, 
belastingen, pensioenen, huren, 
enz... kunt u steeds terecht bij : 
gemeenteraadslid Julien De Sut
ter, Kardinaal Mercierl. 1, Melle-
Vogelhoek, elke dinsdag van 20 
tot 22 u. ; Daniël Beernaerts, 
Driesstr. 87, Meile-Centrum, elke 
dinsdag van 19 tot 22 u. ; Gratiën 
Leurquin, Gontrode Heirweg 171, 
Melle-Centrum, alle dagen ; KOO-
zaken, Godelieve Van Loc, Dries
str. 61, Melle-Centrum, alle da

gen ; of bel gewoonweg de Volks
unie 30.05.75, tussen 19 en 21 u., 
en maak een afspraak. 
BETOGING SCHAARBEEK 

Wij gaan opnieuw, en vermenig
vuldigen ons. Naar Schaarbeek 
op 16 maart e.k. Regenkledij ge
wenst. Afspreken met Gratiën 
Leurqain, Gontrode Heirweg 171. 

MERELBEKE 
KARNAVALSTOET 

Op 9 maart ging de 9de karna-
valstoet uit. Er waren 26 groepen 
vertegenwoordigd, waaronder 
voor de 3de maal onze « Pallieter-
groep », die deze maal « Strand-
kledij 1900 » schitterend uitbeeld
de. Wij wensen aan het bestuur 
en aan alle medewerker-s, waar
onder het jonge koppeltje die zich 
wist te onderscheiden tijdens de 
dansuitvoeringen, het beste voor 
de toekomst, nu we reeds op de 
7de plaats staan. 
SCHAAfiBEEK 
Morgen 16 maart zullen wij weer 

van de partij zijn, tegen Nols, te
gen de regering en konsoorten. 

SCHOONAARDE 
DIENSTBETOON 

Zaterdag 22 maart, 14 u., café 
iMikeno. Invullen belastingsaan
giften door CDNV-VU-dienstbe-
toon. Verschillende medewerkers 
gratis tot uw dienst. 

ST-DENIJS-WESTREM 
WELKOM I 

Zaterdag 22 maart om 20 u. : 
een avond met Hugo SchHtz in 
het Gildenhuis, Kerkstr. Toegang 
gratis. De plaatselijke inrichters 
rekenen op een sterke vertegen
woordiging van de omliggende 
afdelingen. 

WETTEREN 
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. af
spraak (69.25.43). 

WEST-VLAANDEREN 

L< 
MAART 

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

17. Middelkerke : Arr. bestuur. 
18. Kortrijk : Voordracht door de h. A. Malfait, « Aandacht

punten bij onze belastingsaangifte. Hoe, minder belastin
gen betalen ? ». Lok. 1302. Om 20 u. 

21. Oostende : VAB-bat (Elysées). 
21. Lauwe : Ledenfeest om 20 u. in zaal Het Prinsenhof. 

Prijs : 125 fr. 
22. St-Kruis (Brugge) : Ledenfeest in de herberg St-Elooi, 

om 20 u. 30. 

APRIL 

4. Groot-Oostende : Ledenvergadering met paneelgesprek: 
'E. Vansteenkiste en J. Vandemeulebroucke. Moderator : 
R. De 'Mey (Noordzee). 

5. Brugge (arr.) : Jaarlijks arr. dansfeest om 20 u. 30 in 
zaal Jagershof te St-Andries met het orkest Frank 
Smith (F. Evers). Prijs : 80 fr. 

11. Diksmuide : Ledenvergadering met J. Vandemeule
broucke. 

11. Oostende-Vuurtoren : Berstuursverkiezingen. 
18. Houthulst : Ledenvergadering met E. Vansteenkiste. 

Zaal Madelon. 
19. Veurne : Kant. lentebal in zaal Retorika. 

DIKSMUIDE 
PROFICIAT 

Op 5 maart werd Gudrun gebo
ren, dochter van VU-schepen Joost 
Tryhou en Dina Huys, zusje van 
Robrecht. Onze hartelijkste geluk
wensen ! 

GISTEL 
OVERLIJDEN 

Alhier werd ten grave gedragen 
mevr. Alice Monbaliu, weduwe 
Peel, moeder van onze penningm. 
Herman 'Peel en ons lid Guido 
Peel. Zij zelf was één van de eer
ste leden van Gistel, geborene 
van Klemskerke. Aan onze vrien
den en de familie de meest inni
ge deelneming. 

KORTRIJK (Arr.) 
INVULLEN 
BELASTINGSAANGIFTEN 

•Nu reeds werden volgende zit-
dagen definitief vastgelegd : We-
velgem : ten huize van L. Van
steenkiste, 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 dienstbe
toon — D. Camerlyncklaan 121, 
Kortrijk, tel. 21.40.01. 

KOKSIJDE 
EIGENHEID 

Oe laatste tijd ziet men over

al weeral flatgebouwen opduiken 
met Franse en thans ook Engelse 
namen. Is het toeval dat het de 
PVV-bouwpromotoren zijn die de
ze benamingen geven ? Wij zeg
gen : Foei (Vlaamse?) PVV. Wie 
hier zijn vakantie doorbrengt wil 
ook ervaren dat hij zich aan de 
Vlaamse kust bevindt. Het is een 
kwestie van zelfrespekt. 

LAAT . WIJ . LEZEN 

Behandel uw blad zorgvuldig, 
en na lezing geeft het verder aan 
vrienden of geburen. U bewijst 
er ons een dienst mee. 

LAUWE 
DIENSTBETOON 

Zaterdag 22 maart van 10 tot 12 
u. : invullen belastingsaangifte 
door Walter Vandevijvere in het 
Prinsenhof. 

LEISELE 
OVERLIJDEN 

Onlangs overleed een oud be
kende en geborene van Leisele, 
Jozef Dutoo, te Beisele. Jef Dutoo 
was tevens gemeenteraadslid In 
zijn gemeente Belsele en eerste 
voorzitter van de VU aldaar. Wij 
bieden de familie onze Innige 
deelneming aan. 

OOSTENDE-VUURTOREN 

BESTUUflSVERGADBRING 
Ons bestuur keurde een mooi 

ontwerp goed voor een eigen af-

delingsviag. Een feestelijke vlag-
overhandiging ligt dus in het ver
schiet. De verkiezingen van het 
nieuwe afdelingsbestuur werden 
vastgelegd op 11 april a.s. Inmid
dels verscheen het nieuwe num
mer van « Effekt ». 

OOSTENDE-STENE 
VERHUIZING 

Ons ijverig nieuw bestuurslid 
Didier Versieck woont niet meer 
in de Verlaatstr., doch sedert 
voor kort in de Stuiverstr. 509. 
Vrienden die hem nodig hebben 
voor VU-probiemen kunnen hem 
dus vinden op het nieuwe adres. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
BESTU URSVERKIEZfNGEN 

Wij vestigen er de aandacht op 
van alle afdelingen dat de be-
stuursverkiezingen moeten klaar 
zijn tegen 30 juni a.s. Gevraagd 
werd aan alle voorz. en sekr. dat 
zij in de loop van de maanden 
april, desgevallend ook mei, een 
lederwergadering zouden inrich
ten. Ter beschikking staan de bei
de kamerleden Vansteenkiste en 
Vandemeulebroucke, alsmede de 
prov. raadsleden. Desgewenst kan 
ook iemand van het arr. bestuur 
het woord voeren. 

DE WEST 
De ledengroei van dit eerste 

kwartaal is er geweest, doch on
voldoende. Het wordt nu toch de 
hoogste tijd dat onze afdelingen 
zich eens terdege gaan inspannen 
voor dit door hen gekozen zieken
fonds. Er zijn gebieden in O-V-D 
die wel degelijk als onderontwik
keld land kunnen beschouwd wor
den. Hierover zal trouwens in de 
raad een hartig woordje moeten 
gepraat worden. 

OOSTENDE 
PAPIERSLAG 

Vorige zaterdag werd weer een 
volle kontainer papier geladen, tot 
afkorting van onze verkiezings
schuld. Er is inmiddels weeral pa
pier genoeg voor een volgende 
kontainer I Trouwaen, Tommelein, 
Schockaert, Vandamme, Versieck, 
Vansijnghel, enz. stonden werke
lijk in het zweet huns aanschijns. 
Beste dank aan allen. En hier past 
toch wel aan de oude Viktor De-
keyser een kompliment te geven: 
op zijn leeftijd is hij een der ijve
rigste propagandisten voor ons 
papier. Voorbeeld voor jongeren. 

COV-FEEST 
Alhoewel het COV steeds dui

delijker evolueert naar de CVP, 
zijn er toch ettelijke VU-leden on
der deze onderwijzers. De feeste
lijke ontvangst werd uiteraard bij
gewoond door de CVP-ers, doch 
ook — tegen de goesting van 
sommigen — door Vansteenkiste, 
Vandemeulebroucke, Lambert en 
Nagels. Wie ontbrak was de zoge
naamd pluralistische schepen van 
onderwijs Laridon (BSP). Ja, plura-
lisme !... 

DOSFELINSTITUUT 

ARR. KADERDAG KORTRIJK • 15 MAART 

Een bespreking van aktuele politieke problemen. 
Voormiddag : 9 u. 30 
Hoe diep zit de krisis ? 
Een inleiding en gesprek over de ekonomische krIsIs die we 
nu ondergaan, met bijzondere aandacht voor de werkloos
heid — de tewerkstelling — de Inflatiebestrijding. Wat wordt 
het morgen ? 
Spreker : Volksvert. 'Paul Peeters. 
Wat met de VU morgen ? 
Vragen naar de eigen kijk en de eigen antwoorden op de pro
blemen van vandaag maar vooral van morgen. Wat maakt de 
VU anders dan de anderen ? Welk is haar boodschap ? Welke 
is haar zin van bestaan ? 
Spreker : een lid van het partijbestuur. 
Deze gesprekken worden besloten met een perskonferentle. 
Namiddag : 14 u. 30 

De VU in de aanval. 
Vragen rond goede afdelingswerking, organisatie, uitbouw 
en aktieve werking, aanspreken van mensen en werkvergade
ring met medewerking van Johan Beke, agogisch stafmede
werker van het Dosfelinstituut. 
Einde : 17 u. 
Waar : Lokaal 1302, B. Reinaertstr., Kortrijk. 

KURSUS : 

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 » 

Een voorbereidingskursus op de aemeenteraadsverkiezingen 
en vooral direkt gericht op de praktijk. Deze kursus is zo op
gezet dat naast de informatie, groepsgesprekken en prakti
sche oefeningen de deelnemers direkt naar de praktijk brengt. 
Het programma bevat vier delen : 

1. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede Vlaams-
Nationale gemeentepolitiek, de fusieproblematiek ; 

2. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (prak
tische voorbereiding van het programma) ; 

3. De propagandavoering ; 

4. De lijstvorming met haar menselijke problemen. 
Waar gaan deze kursussen door ? 
— TURNHOUT : 21 maart (20 u. - 22 u. 30). 
— GEEL : 21 maart, zaal De toekomst. Markt 60. 
rist. Markt 60. 
Inschrijvingen : arr. sekr. Dl, F. Geyzen, Beekstr. 22, Mol. 
— VILVOORDE : 17-20 maart (20 u. - 22 u. 30). 
Plaats : Zaal Stedelijk Auditorium, Bergstr., Vilvoorde. 
Inschrijvingen : prov. verantw. : B. Hollaender, Stwg op Brus
sel 51A, 1850 Grimbergen (02/269.27.68). 
— GENt : 21-^8 april (20 u. - 22 u. 30). 
Plaats : Zaal Tijl, St-Amandsberg 
Inschrijvingen : prov. verantw. : H .Leyseele, Zwijnaardse-
stwg 698, 9000 Gent (091/22.76.64). 

AALST : 6-20 mei, 3-17 juni (20u.-22u.45). 
Plaats : Lok. Gulden Vlies, Esplanadeplein, Aalst. 
Inschr. : prov. verantw. H. Leyseele, Zwijnaardestwg 698, 
9000 Gent, tel. 091/22.76.64. 

ANDERE KURSUSSEN EN VORMINGSAKTIVITEITEN 

MECHELEN (april - 6 namiddagen). 
Kursus : « Spreken in het openbaar, gespreks- en vergader
techniek », een kursus voor vrouwen en bedoeld als rugge
steun voor hun werking in het verenigingsleven (nadere ge
gevens volgen). 
Verder organiseert het Dosfelinstituut op tal van plaatsen di
verse gespreks- en informatieavonden over « de gewestplan
nen » en de samenvoeging van gemeenten. Meer gegevens 
vindt u hierover in de bewegingswijzer der arr. en afdelingen 
en verder bij de prov. verantwoordelijken. 

OOSTKAMP 
DIENSTBETOON MEVR. MOLLET 

Elke 4de zaterdag van de maand, 
Legeweg, 169, van 10 tot 11 u. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Voor inlichtingen, inschrijvin

gen en uitbetalingen, zich wenden 
tot de plaatselijke afgevaardigde: 
Lemiengre Johan, Karel de Stoute-
laan 11. 

VLAAMS KULTURELE KRING 
. LAMME GOEDZAK . 

Onlangs werd deze kring opge
richt met medewerking van enke
le van onze leden. Op het pro
gramma staah onder meer wan
deltochten, voordrachten, fotoklub 
muziekklub, enz. Op het einde 
van deze maand wordt o.a. een 
zeer interressante diareportage 
getoon over een wereldreis door
heen het Verre Oosten. Verdere 
Inlichtingen hierover zullen nog 
medegedeeld worden. Het lidgeld 
bedraagt 100 fr. per gezin. Inlich
tingen op het sekr., Tijl Uilen-

spiegelstr. 9, of bij Lemiengre Jo
han, Karel de Stoutel. 11. 

ST-KRUIS (BRUGGE) 
LEDENFEEST 

Zaterdag 22 maart a.s. In de her
berg St-Elooi om 20 u. 30. Inschr. 
bij Robert Van Loo, Schaakstr. 56, 
St-Kruis. Deelname : 100 fr. 

ZARREN-WERKEN 
BESTUUR 

Tijdens de laatste bestuursver
gadering werd 'beslist dat de af
delingsverkiezing zou plaatsvin
den op zondag 4 mei in de voor
middag. Richtlijnen ter zake wor
den tijdig verstrekt. 

WAREGEM 
TENTOONSTELLING 

Onze vrienden R. en R.D. Ver-
haeghe stellen hun schilderwer
ken ten toon in de zaal « In de 
Kroon », Dorp te Mullem, van 7 
tot 23 maart. Als inleider bij de 
vernissage sprak dhf Alexander 
Vercamer. 

l 
WIJ 16 i 

15 MAART 1975 

Ü ^ 



BO€K€l1 

KREATIEF / FREEK OUNARAIS / VERHAEREN - VAN DEN RRENT 

1 
KREATIEF EN DE DICHTKUNST IN NOORD-NEDER
LAND NA WERELDOORLOG IL 

. > > - ^ -

« Kreatief », het door Lionel Deflo geleide en vor
melijk én inhoudelijk zeer degelijk literair en kunst-
kritisch tijdschrift, heeft een nummer van pakweg 
128 dichtbedrukte bladzijden gewijd aan de eigen
tijdse poëzie in Noord-Nederland. Immers, de er
varing dat wij in Zuidnederlandse literaire tijd
schriften slechts schaars worden geïnformeerd over 
wat reilt en zeilt in de Noordnederlandse poëzie, 
gaf ons de idee een nummer op te zetten dat eni
germate deze informatiekloof wenst en poogt te 
overbruggen. Zo'n opzet mag anderzins dan niet 
worden aangevoeld als zouden de samenstellers 
hierbij van de onzinnige gedachte zijn uitgegaan 
dat er zoiets als een « Hollandse » poëzie zou be
staan naast een « Vlaamse ». De bedoeling van deze 
aflevering bestaat er wel in : primo kritische infor
matie te bieden over poëzie van onze taaigenoten 
van Nederlandse nationaliteit, en sekundo, vooral 
dan ook deze dichters uit de jongste decennia in 
het licht te stellen die in Vlaanderen ten onrechte 
minder bekend of zelfs zo goed als onbekend zijn. 
Wie dit « Kreatief «-nummer heeft « verteerd » — 
het is zowaar een flinke brok zorgvuldig gekozen 
en samengeperst literair voedsel I —, mag gerust 
beweren dat hij een gegrond inzicht heeft verwor
ven in wat Noord-Nederland in de laatste kwarteeuw 
heeft opgeleverd aan dichtwerk, aan dichters en 
aan manieren van dichter-zijn. 
Een dergelijke verkenning kan niet anders dan vol
ledig zijn. Want aan elke duiding gaat een keuze 
vooraf. Die keuze is onvermijdelijk subjektief. Maar 
ze is gesteund op een waarde-kriterium dat bepaald 
wordt door de mensen die de keuze verrichten. 
Heeft men hertrouwen in het oordeel en de smaak 
van die samenstellers, dan heeft men natuurlijk ook 
vertrouwen in het waarde-kriterium dat zij toepas
sen. 

Wie zijn die samenstellers ? Lionel Deflo, Martien 
J.G. De Jong, Willy Spillebeen, Stefaan Van den 
Bremt, Jules Welling, Eugene Van Itterbeek, Hedwig 
Verlinde, Herman De Coninck, Jan Elemans, Michel 
Bartosik, Jan van der Vegt, Wim Hazeu, Jan-Willem 
Overeem en Patricia Lasoen. Die groep mensen zijn 
niet de enigen die bekwaam zijn poëzie door te lich
ten, maar het moet gezegd dat zij allen heel wat 
in de pap mogen brokken als het om poëzie-kritiek 
gaat. 
Bij hun duiding zijn de samenstellers drie richtlij
nen ingeslagen : gesprekken met en over belang
rijke dichters, recensies van merkwaardige dicht
bundels, bespreking van enkele trend-aangevende 
tijdschriften. En doorheen dit alles loopt zichtbaar 
de draad van enkele recente stromingen : roman
tisch, realisme, vijftigers, nieuw-realisme, nieuw-
dadaisme, nieuw-romantisme, enz. Enzovoort, inder
daad. Want intussen roddelt men boven de Moer
dijk reeds over nieuwere richtlijnen, over de zesti
gers en de zeventigers bijvoorbeeld. Over die 
« stromingen » is in het « Kreatief »-nummer echter 
geen sprake. Tenslotte heeft men nog voldoende 
gezicht op die nieuwste dingen verworven. Als men 
het verschijnsel van al die stromingen oppervlak
kig gaat waarderen, komt men tot de vaststelling 
— die misschien wel een boutade is ? — dat in 

Noord-Nederland twee dichters een stijlstroming 
vormen en drie dichter twee stijistromingen ! 
Men kan zich te dezer gelegenheid natuurlijk de 
vraag stellen of het bij ons, in Zuid-Nederland, an
ders is. Ja en neen. Ja, omdat bijvoorbeeld pre
cies langs het hier besproken « Kreatief » enkele 
dichters een trend — en bij uitbreiding een stro
ming — in onze poëzie willen doordrukken : het 
nieuw-realisme. En ook met Yang staan wij voor 
een dergelijke toestand. Maar anderzijds stellen 
wij vast dat gereputeerde tijdschriften als « Diet-
sche Warande en Belfort » en « Nieuw Vlaams Tijd
schrift » meestal poëzie brengen zonder duiding, 
zonder voorafgaande afspraak en/of kanalisering en 
welhaast in de kronologische orde waarin ze aange
boden wordt. Daarenboven geldt bij ons — mijns 
inziens — nog sterker dan het in Noord-Nederland 
het geval is, de regel dat alle bekende dichters hun 
« vast publiek » bezitten, soms zélf een beetje 
« stroming » zijn, maar vooral de brug slaan over 
alle stromingen heen. Claus is evengoed nieuw-
realisme als barok en surrealisme — voor zover 
die stroming in onze dichtkunst haar vertegenwoor
digers bezit. En net als Claus, zijn Le Roy en Gils. 
Een Gery Helderenbergh is op zijn eentje zowat het 
religieus simbolisme en daarnaast bezitten wij een 
reeks dichters die zo domineren dat zij overal en 
nergens in de stromingen thuishoren : Snoek, Hen-
sen, Van Wilderode, Verbeeck, Van Vliet, e.a. 
Intussen zijn wi j wel een eind weegs verwijderd van 
de inhoud van het « Kreatief «-nummer, waarin de 
reeds eerder aangehaalde kritici omstandig en met 
eruditie hun visie op de Noordnederlandse dicht
kunst na Wereldoorlog II uitsmeren, clean maar niet 
zonder hart, mededelend maar niet zonder weten
schappelijke verantwoording. En als u me vraagt 
welke namen onder de Noordnederlanders alvast het 
onthouden waard zijn : Hoornik, Aafjes, Buddingh, 
Vlek, Kopland, Oosterhuis, Swinkels, Van de Waar-
senburg. Het zijn stuk voor stuk dichters die niet 
mee opstappen in de wat zenuwachtige optocht der 
« ismen « en de bevestiging brengen dat verdriet 
hebben, lijden en liefhebben nog mag in de poëzie 
van vandaag. 

« Kreatief », december 1974, 128 biz., 180 fr. Redak-
tie en beheer : Groeningestraat 23, Wevelgem. 

FREEK DUMARAIS : GEDULDIG SPLEETOGEND 

Van Hendrik Marsman las ik eens een kort stukje 
proza dat zo poëtisch was naar inhoud en taal, dat 
ik het thans, na jaren, welhaast nog volledig uit 
het hoofd kan reciteren. Het heette « Kerkhof te 
Carmona «. Later las ik een gedicht van Marsman, 
dat ook •< Kerkhof te Carmona » heette en nogal 
wijdlopig en gezocht de inhoud van het oudere pro-
zastukje overlapte Indien Marsman aan zijn eerste 
« Kerkhof te Carmona » een voorstelling had gege
ven naar de dichtvorm toe, dan had hij een volmaakt 
nieuw-realistisch gedicht avant-la-lettre geschreven. 
Waaruit de (kritische) lezer zal willen afleiden dat 
heel wat goede nieuw-realistische poëzie nauwer 
bij het proza aansluit dan bij de dichtkunst en bij 
het soms wat al te nadrukkelijk zoeken naar een 
open versvorm vaak de autenticiteit van de inhoud 
verloren gaat. Ik kan me werkelijk niet van de in
druk ontmaken dat heel veel nieuw-realistische 
gedichten realistisch-prozaisch zijn gedacht en uit
eindelijk in een versvorm zijn terechtgekomen. 
Dank zij de uitzonderingen op die regel bestaat er 
ook waarachtige, goed nieuw-realistische poëzie. 
Daaraan heb ik zitten denken toen ik Freek Duma-
rais' Geduldig spleetogend las. Want voor heel wat 
gedichten in die bundel wordt mijn inziens de stel
ling van hierboven bevestigd. Dat wil zeggen dat je 
in die bundel voortdurend stuit op gedichten waar
voor te nadrukkelijk om het etiket nieuw-realisme 
wordt gevraagd, maar dat je af en toe verrast wordt 
door brokken waarachtige poëzie. Zoals hier : 
of ik nu thuis zit of toevallig / op een kamertje in 
delft, omdat / het regent in de grachten, / toch zit 
er door mijn dagen, / wellicht ook door mijn nach
ten / een draad geweven van chagrijn / en of het 
beteren zal bij het / ouder worden ? ik ben geen 
wijn, / misschien wel wijnazijn. 
Freek Dumarais is naar mijn gevoelen méér dichter 
dan hij zich toont in deze bundel. Wellicht hebben 
kontakten met bepaalde moderne dichters hem wat 
onzeker gemaakt, hem verhinderd echt zichzelf te 
zijn ? Want met hiernavolgend gedicht bewijst hij 
overduidelijk dat hij de deur op zichzelf openhoudt : 
de grootste snoever wordt geprijsd / en zijn ver

waande zinnen blijven / ongelezen, al kan één vers 
soms / meer genezen dan duizend zalven, / pillen, 
drankjes, hun woorden vragen / geen bedankjes, 
slechts stilten / om zichzelf te zijn. 

Freek Dumarais, « Geduldig spleetogend, 70 bIz., 130 
fr. Met inleiding van Eugene Van Itterbeek en hout
sneden van Theo Humblet. Uitgave Leuvense Schrij-
versaktie, Guldensporenlaan 85, 3200 Kessel-Lo. 

STEFAAN VAN DEN BREMT VERTAALDE EMILE 

VERHAEREN OF MEN MOET EEN GROOT DICHTER 

ZIJN OM EEN GROOT DICHTER Tt. KUNNEN VER-

TALEN. 

Steffan Van den Bremt (die in 1968 onder pseudo
niem Stevi Braem debuteerde met Sextant) schrijft 
poëzie die beklijft. Zijn vers is een zich moeizaam 
maar ambachtelijk volmaakt ontworstelen aan het 
abstrakte, verstandelijke weten. Het ervaren van het 
resultaat van zijn dichterlijke arbeid is daarom 
steeds weer een diep-menselijk moment. Bij uit
zondering betreedt Van den Bremt een kort zijwe
geltje van zijn poëtisch vermogen. Het gebeurt al
leen als hij zin heeft in een beetje akrobatie, in een 
zielsbevrijdend woordenspelletje. Mede hierdoor 
werd hij door sommigen — ten onrechte — ge
schikt geacht om te verblijven onder de generatie 
nieuw-realistische dichters. Maar zowel in Sextant 
(1968), als in Een valkuil in de wolken (1971J en 
Van het een komt het ander (1973) toont hij zich 
als een dichter die buiten alle ismen vertoeft en 
zonder meer een «moeilijk» maar merkwaardig goed 
dichter is. Zijn kunstenaarsschap vertoont daaren
boven nog een tweede vermogen : dat van de ver
taler. 

Jaren geleaen reeds publiceerde Van de Bremt ver
talingen van Spaansschrijvende dichters. Thans ver
schijnt van hem de Verhaeren-vertalmg De stad, het 
land, het geld. Als door-en-door mens-bewogen 
kunstenaar slaagt hij daarin zijn eigen inhoud en 
ritme op te leggen aan het vers van Emile Verhae-
ren, zonder de (vertaalde) dichter daarin ontrouw 
te zijn : 

Men pleegt verraad met de glimlach en bijt 
naar de strot van een rivaal. 
Zoals een stoommachine, blaast de nijd 
en aast op kapitaal. 
Men besteelt, zonder erbarmen 
en met gezag, de armen. 
De eer hoereert met oplichterij 
en ook het vaderland hoort er nog bij. 
Zo wekt deze jacht naar goud en gewin 
een universele waanzin. 

In De stad, het land, het geld ontmoet men twee 
dichters die met dezelfde ogen staren naar een 
maatschappij die het kapitaal misbruikt en daarom 
terecht gewogen wordt en geschud. Want Deze 
wereld, al is zij verscheurd en nog zonder gezicht / 
is koppig : haar eigen inspanning heeft haar ont
wricht. 

Emile Verhaeren, « De stad, het land, het geld ». 
Vertaling Stefaan Van den Bremt. Uitg. Walter 
Soethoudt, Antwerpen 1974, 131 bIz. 

FRANS-JOS VERDOODT 
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UNE PARTIE DE PLAISIR 

In een film van Claude Chabrol 
stel je altijd hoge verwachtingen, 
zo ook in deze « Une partle de 
plaisir ». Het is echter op zijn 
minst een fi lm die bij de kritici 
sterke kontroverse uitlokt. En op 
het eerste zicht is het ook een 
erg bevreemdende prent, waar je 
je mateloos aan kunt ergeren. De 
dialogen lijken onecht, klinken 
hol en pretentieus. De akteerpres
taties, vooral dan van de hoofd-
akteur, lijken Chabrol uit de hand 
te zijn gelopen. En toch... is dit 
alles door Chabrol niet bewust zo 
beoeld ? Heeft hij zijn hoofdper
sonage niet bewust zo karikatu
raal voorgesteld om toch maar 
die emotionele reaktie van anti-
patie bij de kijkers uit te lokken? 
Het antwoord hierop zou je aan 
Chabrol zelf moeten vragen, maar 
persoonlijk ben ik wel geneigd 
hierop bevestigend te reageren. 
Dit omdat zijn fi lm me uiteinde
lijk geraakt heeft, omdat ik er een 
stuk bittere levenswerkelijkheid 
in heb herkend. 
Eigenlijk is deze fi lm evengoed 
van Paul Gégauff, scenarioschrij
ver van Chabrol die ook dit keer 
voor de dialogen zorgde. Gégauff 
vertolkt nl. meteen de hoofdrol, 
met naast hem zijn eigen ex-
vrouw en dochtertje. De publici
teit rondom deze fi lm spekuleert 
dan ook nogal op het « schan
daal » dat Gégauff hier zijn eigen 
mislukt huwelijksleven zou bloot
leggen, kortom dat « Une partie 
de plaisir » autobiografisch zou 
zijn. Dit is echter wel met een 
korrel zout te nemen, want Gé
gauff zelf verklaarde dat slechts 
een 10% van de ruzies en wrij
vingen uit de film in zijn eigen 
huwelijksleven voorkwamen. 
. Une partie de plaisir » ligt in 
als « Strohfeuer » en « La fem
me de Jean », en gedeeltelijk ook 
de lijn van andere recente films 
van Bergmans nieuwste werkstuk 
• Scènes uit een huwelijk • 
(waarover meer in een volgend 
nummer). Stuk voor stuk films 
die een tematiek aansnijden die 
ons nauw aan het hart ligt : de 
moeilijke weg van de vrouwenont
voogding. Esther, gehuwd met 
Philippe, heeft zich steeds slaafs 
onderworpen aan haar man en 
doet dit tot in de ontrouw toe. 
Philippe besluit nl. op een goeie 
dag een pakt te slutten waarin ze 
beide mekaar alle vrijheid geven. 
Philippe bedoelde echter enkel 

vrijheid op seksueel gebied, niet 
op het gebied van opinies en van 
levenswijze. Alles begint dus 
reeds mis te gaan wanneer Es
ther met kerels naar bed gaat die 
er andere denkwijzen dan de zijne 
op nahouden. De dominerende, 
egocentrische Philippe doet geen 
enkele poging om zijn vrouw te 
begrijpen en drijft haar — die nu 
inderdaad « anders », d.i. bewust 
geworden is — definitief van zich 
weg. Na een periode van euforie, 
waarin Philippe hertrouwt in een 
soort vluchtooging, wordt Esther 
voor hem een soort obsessie : 
hij wil haar kost wat kost terug. 
'Hij vraagt zich niet af of zij nu 
gelukkig is, maar stelt alleen 
vast dat hij ongelukkig is en be
sluit dat daarvoor een kompen-
satie moet bestaan. Wanneer Es
ther hem die weigert is zijn re
aktie genadeloos : de dood. 
Het personage van Phiippe irri
teert, komt antipatiek over, lokt 
bij de kijker weerstanden uit. En 
het gevaar bestaat dat je dan de 
hele film maar als onverdraaglijk 
afdoet. Maar je hoeft enkel even 
om je heen te kijken om in dit 
personage van Philippe — hoe 
overdreven en karikaturaal mis
schien — reële mensen te herken
nen. Claude Chabrol legt in « Une 
partie de plaisir » dan ook onge
nadig een stuk werkelijkheid over 
de man-vrouw-relatie bloot. Het 
komt hard aan, maar dat is mis
schien de enige weg in de ont-
voogdingsstrijd. 

Htlde Dekeyser 

CONRACK 

Regisseur Martin Ritt neemt niet 
voor de eerste maal het neger
probleem ter harte. Met « Soun
der » bewees hij reeds hoeveel 
belangstelling en liefde hij koes
tert voor het zwarte ras. Ditmaal 
neemt hij als centraal tema ech
ter geen negerfamilie (zoals in 
Sounder), maar de leerlingen van 
een klas op het eiland Yamacraw. 
Pat Conroy komt er als blanke 
onderwijzer om deze analfabeten 
een beetje wijsheid bij te bren
gen. Volgens de zwarte direktrice, 
Mrs. Scott, moet dit gebeuren 
door driloefeningen, niet alleen 
op het gebied van de leerstof, 
maar ook — en vooral zelfs vol-

Jon Voight als de onderwijzer in Conrack 

gens haar — op het gebied van 
de tucht. Deze negers zijn lui en 
tot niets in staat, zo zegt zij, en 
het zit er bij de kinderen goed 
ingehamerd. Wat Conroy (die 
door de leerlingen Conrack ge
noemd wordt omdat ze het niet 
beter kunnen uitspreken) echter 
wil bereiken, is dat deze kinde
ren in de eerste plaats bewust 
zouden worden van hun persoon
lijke waarden, dat zij net als ie
dereen moeten vechten en wer
ken om deze waarden te vergro
ten, om op die manier ooit een 
echt waardevol iemand te wor
den. De metodes die Conroy ge
bruikt om zijn kinderen een mini
mum aan algemene kennis bij te 
brengen stroken echter niet met 
de opvatting die Mrs. Scott en 
de inspekteur hierover hebben. 
Wanneer hij dan, tegen de wil 
van de inspekteur in, met zijn 
kinderen per boot naar een dicht
bijgelegen stad Beaufort over
steekt, betekent dit het definitie
ve einde van Conroy op Yama
craw. Hij wordt ontslagen. Noch 
een bezoek bij de inspekteur, 
noch een proces, noch de sta
king, uitgeroepen door de ouders 

van de kinderen, kunnen hieraan 
nog iets veranderen. 
Het tema doet sterk terugdenken 
aan de fi lm « To Sir with Love » 
(1967) waar Sidney Poitier als 
onderwijzer na veel inspanning 
uiteindelijk de simpatie wint van 
zijn leerlingen. Het verhaal is 
echt gebeurd. Pat Conroy schreef 
zijn ervaringen neer in het boek 
« The water is wide ». Twee za
ken heeft Martin Ritt aangevoeld 
en doorgegeven langs zijn fi lm : 
eerst en vooral de vernedering 
die de negerbevolking nog steeds 
moet ondergaan enerzijds van de 
blanken, maar anderzijds van hun 
eigen rasgenoten (Mrs. Scott), 

die gedwee naar de pijpen van 
die blanken dansen omdat ze dan 
in vrede gelaten worden en een 
interessante positie kunnen be
kleden. Daarnaast wil Ritt ook het 
onderwijs aan de kaak stellen, 
maar het is niet zeker of Con-
roy's manier van aanpakken nu 
werkelijk zo efficiënt geweest Is. 
De waarde van de f i lm ligt erin 
dat hij aantoont hoe het zwarte 
ras onderdrukt en vooral domge
houden wordt door de blanken, 
die hen liever zien kruipen voor 
hen dan ervoor te zorgen dat het 
menswaardige individuen worden. 

M. Michielsen 

Paul en Danielle Gégauff, zelf ex-ecfitgenoten in fiun vertolking van tiet uit elkaar groeiende paar (Une 
partie de plaisir). 

Zaterdag 15 maart — BRT (nam.) 

DE ZWARTE RIDDER (The black night) (1954) 

Een mantel- en degenfilm van Tay Garnett met Alan Ladd, waarin op 
een oppervlakkige wijze de gebruikelijke elementen van het genre wor
den bespeeld. Een koning-Arthurverhaal gezien door Hollywood. 

Zaterdag 15 maart — RIB 

ALVAREZ KELLY (1966) 

Avontuurlijk verhaal dat zich afspeelt tijdens de laatste faze van de 
Amerikaanse burgeroorlog en waarin een opportunistisch veedrijver 
komt te staan tegenover een militarist. Van Edward Dmytryk, met Wil
liam Holden en Richard Widmark. 

Maandag 17 maart — BRT 

DE BRUID VAN FRANKENSTEIN (The bride of Frankenstein) (1935) 
De afgelopen jaren hebben de oude Frankensteinfilms 'n echte « come
back » gemaakt, wat wellicht moet gezien worden in het kader van de 
retro-mode. Dit is de tweede sprekende Frankensteinfilm die destijds 
gemaakt werd. Kineast was James Whale en het gekende monster 
wordt vertokt door Boris Karloff .De bruid is Eisa Lanchester. Uiteraard 
een verouderde f i lm, maar interessant voor cinefielen en liefhebbers 
van het griezelgenre. 

Donderdag 20 maart — RTB 

COMPARTIMENT TUEURS (1965) 

Politiefilm waarin Costa-Gavras op zoek gaat naar de moordenaar van 
een vermoorde vrouw in een nachttrein. De sterk persoonlijke stij l 
van de kineast maakt de fi lm zeer origineel. Met Yves Montand, Simon-
ne Signoret, e.a. 

Vrijdag 21 maart — BRT 

EL ESPIRITU DE LA COLMENA (1973) 

Spaanse fi lm met intelligente politieke aspiraties, spannende elemen
ten van een thriller en scherpe ontleding van de kinderwereld. De 
regie is van Victor Erice die wel geestelijk blijkt te ziin met de even
eens Spaanse kineast Carlos Saura. 

WIJ 18 15 MAART 1975 
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OPCRfl 
ANS ROETGERINK : 

NIEUW NEDERLANDS TALENT 

VOOR VLAAMSE OPERA 

De eerste solistische klani<en die 
het Antwerpse operaselzoen in
luidden, september laatstleden, 
werden gezongen door de Neder
landse lirische sopraan, Ans Roet-
gerink : de briljante vertolking 
van Gershwin's indringende Sum
mertime bevestigde dadelijk, dat 
de KVO goed geïnspireerd was 
bij de aanwerving van deze jonge 
zangeres. 
In de Toverfluit loste Ans Roet-
gerink de in haar gestelde ver
wachtingen prompt in als een 
sierlijke Pamina die met veel ge
voel Mozart bleek te beheersen 
en bijaldien over een sterk tea-
tertalent beschikte. Alhoewel ge
plaagd door een verkoudheid, ver
dedigde zij behoorlijk de sopraan
partij in Handel's Messias en tot 
15 juni a.s. evolueert zij lichtvoe
tig over de Bühne als de be
haagzieke Valencienne in de Lus
tige Weduwe (zie « Wij » 7.3.75). 
Al bij al een debuut in het Vlaam
se operagebeuren dat belang
wekkend genoeg is om even na
der kennis te maken met de rad-
sprekende Ans Roetgerink. 
Belangstelling voor de meest ver
scheiden artistieke richtingen 
leidde haar eerst naar ballet- en 
vervolgens toneelkursussen. Als 
je haar antwoordt, dat dit te mer
ken valt aan haar vlotte bewe
gingen op de planken, zegt ze 
prompt, dat dit niet meer dan 
normaal is : « We moeten in de 
eerste plaats denken in termen 
van muziekteater, zelfs als het 
geen specifiek moderne werken 
zijn. Opera is heel wat meer dan 
je twee voeten in de grond plan

ten en met rollende ogen je aria 
uitschallen ». Een opvatting die 
gelukkig steeds meer veld wint 
en die ondermeer een van Syl-
vain Deruwe's stokpaardjes is. 
Deruwe heeft overigens mevrouw 
Roetgerink als leerlinge gehad in 
het Antwerpse muzlekkonservato-
rium. 
Of ze het niet vreemd vindt, dat 
wij de originele taal naast ons 
leggen en zowat alle opera's in 
vertaling brengen ? Neen, want 
vooral voor de modernere wer
ken is liet toch wel nodig dat de 
tekst begrepen wordt. Voor het 
echte repertoirewerk kan de ori
ginele taal wellicht een aantal 
plusargumenten inhouden. 
Haar debuut maakte ze bij Opera-
Forum te Enschede, met onder
meer Hoffmann's Vertellingen 
(Antonia), Czardasvorstin, de Zi
geunerbaron (Arsena), I Pagliacci 
(Nedda), de mooie Helena, de 
verkochte Bruid, etc. 
Waar haar voorkeur naar uitgaat 
is een vervelende vraag en hier 
treedt voor het eerst enige aar

zeling op. Ze zegt nog erg veel 
te moeten leren, haar stem te 
laten groeien en vooral geen par
tijen te ambiëren waarvan ze niet 
echt zeker is ze aan te kunnen. 
Na enig aandringen wil ze wel 
kwijt, veel te houden van Mozart, 
Richard Strauss en Puccini. 
Als we praten over het verschil 
tussen de werkwijze in Neder
land en Antwerpen, komt Ans 
Roetgerink terug op vertrouwd 
terrein. Ze praat honderduit over 
het konstante tijdsgebrek van elk 
operahuis, de moeilijkheden die 
rijzen bij het monteren van twin
tig produkties op een seizoen en 
de geweldige teamgeest onder de 
artiesten en het technisch per
soneel, die het elke vertoning 
waar moeten maken. Wat haar 
beslist bezighoudt is het belang 
van een goed regisseur. 
De meeste teatermensen kijken 
nogal denigrerend neer op de 
opera, terwijl het toch echt een 
komplete kunstrichting vertegen
woordigt. Voor wat haar werk tot 
hiertoe in de KVO betreft, heeft 
ze het echter getroffen met er
varen regisseurs. 
Haar rollen studeert ze voor een 
groot deel in, als ze met de wa
gen onderweg is : iets meer dan 
twee uur rijden van het hoge 
noorden naar Antwerpen geeft je 
wel enige gelegenheid om je 
tekst onder de knie te krijgen. 
Neen, echte overgangsmoeilijk-
heden heeft ze niet gekend, be
halve misschien met de uitspraak 
van de g-klank, daar moet ze zich 
nogal op koncentreren. 
Wat opvalt bij Ans Roetgerink is, 
dat ze praat zoals ze d'er uitziet : 
vlot en bekoorlijk, een ietsje 
schuw als het over haarzelf gaat 
(het mag niet te vlug gaan, dit is 
een inmoeilijk vak en ik moet 
nog vreselijk veel studeren) en 
erg geëngageerd over het me
dium opera. Een jonge, intelli
gente vrouw, die voorzichtig om
springt met haar talent en die 
over voldoende reserve en be
scheidenheid beschikt om een 
heel grote dame te worden. 

Ray De Bouvre 

AR SKLOFERIEN 

(r.c.) Onder deze — Bretoense — 
benaming hsbben vier jongens en 
één meisje naam gemaakt in de 
wereld van de muziek, de Kel
tische folkmuziek meer bepaald. 
Het is een van de knapste volks
muziekgroepen van West-Europa, 
meer met nadruk op de muziek 
via het instrumentale dan op het 
woord (tekst). 
« Ar Skloferien » is één der voor
vechters van een autonoom Bre-
tanje en momenteel één der be
langrijkste exponenten van de 
oeroude Keltische kuituur. 
De Kelten worden het oudste 
volk van Europa genoemd, al is 
het twijfelachtig of ze antropolo
gisch een eenheid vormden. Kul-
tureel, vooral taalkundig echter 
vormden de Keltische stammen 
wel een hechte eenheid. Afkom
stig uit Klein-Azië belandden ze 
via Noord-Zwitserland, Zuid-
Duitsland en West-Oostenrijk in 
West-Europa, waar ze zich in 
West-Frankrijk, Bretanje, vestig
den, doch ook in Wales, Schot
land en Ierland. Tot op vandaag 
kunnen Keltisch sprekenden, me
kaar verstaan (cfr. het wederva
ren van de bemanningen van 
D u i t s e begeleidingsvaartuigen 
voor Bretoense vissersboten ti j
dens de tweede wereldoorlog : 
via radioverbinding spraken Bre
toense vissers met Welshe kol
lega's in het Bretoens-Weish, de 

Duitse kontroleurs begrepen er 
geen snars van...) al is er duide
lijk Franse respektievelijk Britse 
(Engelse) beïnvloeding. Vandaar 
dat men het Keltisch van van
daag in twee taalgroepen indeelt 
het zg. Goidelic (in Ierland en 
Schotland) en het Brytonic (Wa
les, Cornwall, Man en Bretanje). 
Op godsdienstig-kultureel vlak 
leunen beide echter zeer dicht 
bij elkaar aan (cfr. de zgn. 
druïden-kultus). 
De mensen van « Ar Skloferien » 
komen openlijk voor hun volksna-
tionalisme uit, want « wij stre
ven immers naar de vereniging 
van de verschillende Keltische 
kuituren ». En verder « De hui
dige Europese landen zijn kunst
matig tot stand gebracht, de 
staatsgrenzen zijn niet etnisch, 
doch geopolitiek gekonditioneerd. 
Wij streven naar de erkenning 
van ons volk, naar de erkenning 
van elk volk ». En zouden wij als 
Vlaams-nationalisten niet snoe
pen van volgende uitspraak « Pa
rijs voor Frankrijk en Brussel 
voor België is niet langer duld-
baar. Wij moeten streven naar 
een federaal Europa en naar de 
vereniging van onze oeroude Kel
tische kuituren ». 
Dat is vanzelfsprekend taal naar 
ons hart. Doch we citeren deze 
uitspraken niet alleen omdat we 
in deze mensen lotsverbondenen 
herkennen, doch ook omdat het 
om uitzonderlijk begaafde kunste
naars gaat. « Ar Skloferien » is 
een revelatie : een uitzonder
lijke formatie, waarin een « dia
bolische » viool en een verba
zingwekkende contra-bas een tu

mult van triomf ontketende » 
(« Kick » - februari 1975). 
De « Bretoense barden » zijn met 
« Ar Skloferien » een groepje 
rijker geworden, al zijn ze vanuit 
verschillende opvattingen <• ver
trokken ». Zo is Ergen Kirjuhel 
de « linkse » onder de Bretoense 
protest- en folkzangers, Glenmor 
( s t r i j d l i ede ren ) nationalistisch 
van inslag en Gilles Servat (mili
tant van de Union Démocrati-
que). En niet te vergeten Alan 
Stivell, die in 1974 een opgemerk
te tournee maakte in ons land. 
Gegevens voor deze bijdrage heb
ben we geput uit het februari
nummer van het maandblad over 
chanson, kabaret, folk en pop 
« Kick », waarin o.a. nog een 
zeer interessant interview van 
Lut Seys met Willem Vermandere 
en verder korte en langere bij
dragen over o.m. de kartoenist 
Kamagurka, Jef Eibers, nieuwe 
folk-elpees. Big Bill Krakkebaas 
en een stelletje vaste rubrieken. 
« Kick » wordt uitgegeven met 
de medewerking van « Noordstar-
fonds ». 

Meer inlichtingen over dit vlot 
lezend en interessante maand
blad bij Diane Broeckx, Tiense-
steenweg 167, 3200 Kessel-Lo, 
tel. 016/23.66.90. 
Van de hier in het zoeklicht ge
plaatste ensemble •< Ar Sklofe
rien » zijn diverse elpees, een 
45-toeren en een kassette in de 
handel verkrijgbaar. Worden aan
bevolen door « Kick » de elpees 
« Festival de Kertalg 72 » en 
« Festival de Kertalg 73 ». Het 
interview zelf is van Martin Coe-
nen. 

KARL ARNOLD 
EEN MINDER EROTISCHE GEORC CROSS 

In de Koninklijke Biblioteek, galerij Houyoux te Brussel, is 
momenteel een interessante expositie te bezichtigen, die 
niet alleen een grafisch evenement is doch eveneens een 
boeiende evokatie van de zo beloftvolle als bewogen twinti
ger en dertiger jaren, meer bepaald dan in de specifieke 
sfeer van politieke onrust, inflatie, opkomst van dada en 
expressionisme, noem maar op. 
Dat gebeurt aan de hand van een zeer overzichtelijke tentoon
stelling van het grafisch werk van Karl Arnold (1883-1953) de 
meest bekende karikaturist der twintiger jaren in Duitsland, 
vooral door zijn medewerking aan het sportblad « Simpli-
cissimus » dat te München werd uitgegeven, doch in gans 
Duitsland naam en faam genoot en ook buiten de Duitse 
grenzen. 
Het gaat om een selektie van het onwangrijke en gevarieerd 
werk van deze geboren tekenaar, ter beschikking gesteld 
door de Herzog August Biblioteek van Wolfenbüttel met mede. 
werking van de Deutsche Bibliothek, Brussel : de boekom
slagen en boekillustraties, beeldverhalen. Luilekkerland, Kut-
tel Daddeidu en andere boeken uit de periode 1922-1932, 
boekomslagen uit de jaren 30-40 en 35-41. Het jaar daarop 
werd de kunstenaar getroffen door een beroerte en werd zijn 
woning door een luchtaanval verwoest. In 1943 werd hij naar 
aanleiding van zijn 60ste verjaardag feestelijk gevierd. In 
1962 viel hem de Kulturpreis van München te beurt. Ten slot
te een reeks potloodschetsen, meestal ter voorbereiding van 
afgewerkte prenten. 
De republiek van Weimar vertoonde een bont levenspatroon, 
tegelijk revolutionair en burgerlijk. Karl Arnold koos deze bon
te oersamenleving tot onderwerp van zijn vaardig potlood en 
tekenpen. Het waren jaren van artistieke rijkdom. Arnold 
koos zowel de zelfingenomen burger als de vlammende revo
lutionair tot onderwerp van zijn spot, die nu eens cinisch dan 
weer mild was. Het is wel verwonderlijk dat Arnold na 1933 
nog kon werken of niet in ballingschap moest; daar hij toch 
vóór de machtsovername Adolf Hitler en zijn beweging In 
allerlei spotprenten niet gespaard had. 
Onwillekeurig doet Karl Arnolds werk denken aan de beroem
de tekeningen van die andere geniale Duitse tekenaar, por-
trettist en hekelaar van een tijdvak en een maatschappij, nl. 
eveneens deze van de twintiger jaren, Georg Gross. Deze is 
minder mild gestemd dan Arnold, hij is bijtender en veel ero
tische dan de « monnik » Arnold, die ahw « geslachtloze 
vrouwen » ten tonele voert. Beiden hadden hun kijk op de 
« vetgemeste kapitalist » gemeen, terwijl er eveneens veel 
stijlverwantschappen zijn. Beider grafisch werk vult mekaar 
aan, al dachten wij persoonlijk het werk van Gross als artis
tieke schepping hoger dan dat van Arnold, dat juist door het 
joernalistieke aspekt ervan vluchtiger en ook minder krachtig 
aandoet. Deze vergelijking daar gelaten kunnen we slechts be
wondering opbrengen voor het grafisch talent (dat zich tot 
het essentiële beperkt en waarvan de lijn spankracht bezit) 
en ook voor Arnolds scherp politiek en maatschappelijk in
zicht en satirisch talent. Samen met Gross heeft Arnold als 
geen een het portret van een maatschappij, van een boeiend 
tijdvak (dat tussen het einde van wereldoorlog I en 1933, de 
machtsovername door de NSDAP als interim overkomt), en 
van het « Duitse personage » getekend, ( r .c) . 
Tot 7 april, dagelijks, ingang Keizerslaan, Brussel (op 100 m 
van het Centraal Station). 
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VIRIJ6 TIJD 

Dl SPORCIUCIK 
KOMPUTERWIJSHEID 

Guy Moreau, de beloftevolle 
hoogspringer, heeft het eigenlijk 
nog niet kunnen waarmaken. Het 
wereldrekord hoogspringen staat 
nog niet op zijn naam, zoals be
loofd. Le papa de son fils heeft 
het nu waargemaakt. Hij heeft 
een boel gegevens op fiches ge
zet, en deze toevertrouwd aan 
een komputer. En het ding heeft 
geantwoord dat Guy mon fils 
weldra 2,25 m hoog zal springen, 
dat hij stukken beter is dan de 
andere jongens die hem nü regel
matig kloppen... en dat de gazet
ten met tegen zijn gezicht kun
nen. Het eerste hopen wi j , het 
tweede moeten wij eerst zien, en 
het derde geloven wij zo. En ver
wondert ons helemaal niet. 

OM TE LEREN 

Tijdens het afgelopen weekend 
werden in Katowice (Polen) de 
Europese atletiekkampioenschap-
pen in zaal betwist. Ook België 
was vertegenwoordigd, zij het dan 
dat enkele van onze topatleten 
niet van de partij waren. Het 
hoeft nauwelijks gezegd dat onze 
jongens en meisjes er weinig 
potten hebben gebroken, en dat 
de meesten er werden uitgebon-
joerd in de schiftingsreeksen 
O.m. Hoofd, die in extremis nog 
aan de delegatie werd toege
voegd, omdat de Franstalige 
sportpers zo lelijk aan het krijsen 
ging bij de vaststelling dat er 
niet genoeg frankofone atleten 
waren geselekteerd. Zij zijn dus 

nog maar eens, zoals zij al een 
jaar of vijftig doen, gegaan om te 
leren. 

HET VERSCHIL 

De voetbalwedstrijd Leeds - An-
derlecht werd verleden week naar 
onze bescheiden mening op on
berispelijke wijze geleid door de 
Duitser Glockner, die niet aar
zelde om een paar Britse vedet
ten zonder veel komplimenten 
een gele kaart onder de neus te 
duwen, zonder dat die eigenlijk 
straffe toeren hadden uitgehaald. 
Wat de Britse sportpers nu on
derscheidt van de onze, is dat ze 
primo de arbiter groot gelijk gaf, 
en sekundo de heren voetballers 
dapper de mantel uitveegde. Hier 
bij ons staan de joernalisten al
tijd klaar om de vedetjes te ver
ontschuldigen en gelijk te geven 
als een vreemde arbiter niet met 
hun komplimenten gediend is. 

DEMOKRATISCH 

Er schijnt een nieuwe mode haar 
intrede te doen : de supporters 
inspraak verlenen vooraleer men 
belangrijke aankopen wil doen. 
De klubs vragen dan of de sup
porters het goed vinden dat men 
die of die vedette zou aankopen, 
en daarbij of zij, de supporters, 
dan bereid zouden zijn wat meer 
neer te tellen voor hun entree
kaartje. Niet slecht gevonden 
eigenlijk. Het ontlast het bestuur 
toch een beetje van de verant-

EIGENTIJDS 
Om het maar meteen te zeggen : als spektakel vonden wij Ket 
meelijwekkend. De rekordpoging te Meise van Frans Verbeelen. Poging 
om het wereldrekord drummen te verbeteren. 
De veertig tot honderd frank entree. De held zelf die daar, ogenschijn
lijk fris maar met glazige blik op een stel trommels zat te timmeren. 
Het talrijke publiek dat met kennersbiik het wonder kwam monsteren. 
De stromen bier. En dan zoiets dat een soort DJ moest uitbeelden, en 
dat super-idioot deed. Net als een groot deel van het publiek trouwens. 
Wat betekent zo'n rekordpoging ? 
Met muziek of kunst heeft het natuurlijk niets te maken. Als bron 
van inkomsten is het misschien niet te onderschatten, maar om te zeg
gen dat men daarmee een fortuin verzamelt, dat zal ook wel niet het 
geval zijn. Logisch doordenkend moet men tot de konklusie komen dat 
de kern van de zaak erin bestaat meer dan een week wakker te blijven 
of wakker te worden gehouden. Een medische kwestie eigenlijk, die 
medisch al lang is uitgetest. 
Blijft over de vraag naar de motivatie. Waarom wil men zo'n « gek » 
rekord vestigen ? Wat zet er die mensen toe aan zo'n reusachtige 
fysieke inspanning te leveren voor iets dat in feite waardeloos Is ? 
Wij kunnen ons geen andere motivatie indenken dan zelfbevestiging. 
In onze buiige samenideving is het zo dat het voor het individu steeds 
moeilijker wordt zich in zijn hele mens-zijn te bevestigen, te manifeste
ren. Wanneer men er even over nadenkt, dan gaat men zich afvragen 
of het niet precies — en alléén daar— in de domeinen is die bij gebrek 
aan belang voor de maatschappijstrukturen en -organisatie werkelijk 
marginaal zijn, dat het individu zichzelf nog tenvolle kan manifesteren.^ 
Zo gezien zou Verhelen — en al die anderen met hun < gekke » rekords 
— het simbool zijn van de « vermassung », de aliënatle die kenmerkend 
is voor onze tijd, en tegelijk een persoonlijkheid die sterk genoeg Is 
om er zich, op zijn manier, tegen te verzetten. 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
11de TRANCHE 

H O G E L O T E N 

1 X twaalf miljoen 
Sxéén miljoen 
3 X een half miljoen 

Trekking op 19 maart 
HET BIUET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

DE LOTEN WORDEN UITBETAALD ZONDER DE 

MINSTE FISCALE OF ANDERE AFHOUDINGEN 

Het feit van de week : RWDM moet tegen het bescheiden Diest de 
duimen leggen ! 

woordelijkheid, en het heeft bo
vendien het voordeel dat men 
met de resultaten van de en
quête alle kanten uitkan. Als de 
helft of ongeveer — daar draait 
het toch altijd op uit — ja 
zegt, wat betekent dat dan ? 
Maar het « schijnt » demokra-
tisch. Zoals zoveel in deze t i jd. 

PERTINENT 

Hubert Lampo (een van onze fa
vorieten als auteur en als mens) 
stelde in een krant de vraag 
waarom de jongetjes van de 
Vlaamse televisie zo kritisch wil
len staan tegenover het eksperi-
ment van Fons Hoerlemans (eks-
periment dat inderdaad grote we
tenschappelijke waarde heeft, 
ook als Fons die niet in de geijk
te termen onder woorden kan 
brengen), maar nooit een woord 
van kritiek overhebben voor de 
vedetjes die zogezegd een spor
tieve prestatie leveren. Prestatie 
— maar dat zeggen wij — die 
meestal denkbeeldig is, want be
horend tot het domein van de 
mistifikatie. Pertinente vraag van 
H. Lampo, waarop hij wel het ant
woord weet natuurlijk, en de gro
te hoop het beter niet weet. 

VERZUSTEREN JONGENS 

Een grote Brabantse gemeente 
noemt zich tegenwoordig sport-
gemeente. Waarom, is ons niet 
duidelijk, maar iemand (van de 
• tegenpartie », het zij duidelijk 
gesteld) zei dat het was om Brus
selaars en zo aan te lokken, aldus 
veel stukskens grond te verko
pen, en héél veel bouwmaterialen 
voor huizen en straten aan de 
man te kunnen brengen. Wat na
tuurlijk een (dorps)politiek is als 
een andere. Wat er ook van zij, 
die sportgemeente-om-welke-re-
den-ook kan misschien eens den
ken aan een verzustering met het 
Frans dorp Solgne. Dat is ook een 
sportgemeente, want zowat alle 
dorpelingen zijn lid van een 
sportklub. 

EN CONSTANT ? 

Men is nooit te oud om te leren, 
en zo leerden wij uit een wreed 
geleerd artikel in « Les Sports »: 
• in de voetbalsport moeien de 
sponsors zich niet met het be
heer van de klub en zij kleven er 
ook niet hun naam op. Dat is 
verboden ». Als wij het goed 
voorhebben is — en het is maar 
één voorbeeld — Constant van 
den Stock toch voorzitter van 
Anderlecht, en is hij meteen toch 
de patron van de brouwerij die 
de geuze Bellevue brouwt, waar
voor de sjotters van Anderlecht 
reklame op de buik voeren ? 
Kortom, is Constant toch spon
sor én voorzitter. Of geldt het 
verbod alleen de naam van de 
klub, die niet deze van de spon
sor mag zijn ? 

NEEN 

Men vroeg ons of wij een kaartje 
wilden kopen voor of aanwezig 
zijn op het bal van de supporters-
klub van Fraaanswoi (Vanderelst), 
vedette van Anderlecht. Neen, 
jongens. In onze ogen wordt de 
jongen al veel te veel betaald 
voor het onnozele bedrijf dat hij 
uitoefent, in vergelijking met wat 
de meeste mensen voor oneindig 
veel zwaarder en zinvoller werk 
krijgen. En daarenboven krijgt de 
knaap al zoveel voordeeltjes (o.m. 
geen cent loonverlies tijdens de 
legerdienst) die gewone mensen 
niet krijgen, dat wi j niet inzien 
waarom het klein grut zoals wij 
nog wat van het te karige en 
zuurverdiende loon zouden moe
ten afgeven ten voordele van der
gelijke heertjes. 

SAMENWERKING 

De nieuwe baas van «den Union» 
schrjnt het plan te hebben opge
vat met een aantal kleinere Brus
selse klubs, een zekere vorm van 
samenwerking na te streven. Ons 
is het, eerlijk gezegd, allemaal 
niet erg duidelijk, maar het zou 
erop neerkomen dat de kleine 
klubs hun goede spelers zouden 
afstaan, en dat zij in ruil hulp 
zouden krijgen om het als lief
hebbersvereniging v e r d e r te 
rooien. Misschien zit er wel iets 
in — bij voorbeeld de opleiding 
van de jongeren toevertrouwen 
aan de kleine klubs — voor de 
grote klub, maar het voordeel 
voor de kleine zien wij niet zo 
direkt zitten. 

VAN DAG 

• MAANDAG : De olimpische he
ren willen in hun besturen plaats 
ruimen voor de vrouw. Jaar van 
de vrouw of heren in de puree ' 
• DINSDAG : Zjozef Bruyère 
heeft ineens een heilige schrik 
gekregen van de kou. Dat gaat 
zo als ge een koers of twee wint 
• WOENSDAG : Dan was er die 
bekende koereur die van een on
bekende gendarm een bekeuring 

• kreeg. Dat men die gendarm fu-
sillere « DONDERDAG : Specia
listen zeggen dat Anderlecht had 
gewonnen, hadden ze de ver
trouwde witte truien gedragen in 
plaats van de paarse # VRIJDAG: 
Leo-den-andere haalt de koning af 
op Zaventem na diens plezierreis-
Je. £n waarom niet Popol, Fran-
?ois et mosjeu Urbain ? # ZA
TERDAG : Te Meise is Verhelen 
nog steeds aan het drummen. Hij 
weet van geen ophouden meer. 
• ZONDAG : Door de nederlaag 
van RWDM op Oiest en de over
winning van Anderlecht op Stan
dard wordt de voetbalkompetitie 
een Brussels onderonsje # 

TOT DAG 

VENUS, ONZE GEBUUR 

Deze stukjes zijn geen snel-
kursus astronomie. Er hoeft dus 
geen bepaalde volgorde in acht 
te worden genomen. Al zal er 
wel over gewaakt worden dat 
niet te veel begrippen worden 
gebruikt die niet begrepen kun
nen worden uit wat reeds werd 
verteld. Daarom vandaag — of 
deze week — maar eens naar 
de hemel gekeken in plaats van 
naar papier en cijfers. 
Wie deze week, laten wij zeg
gen tussen 20 en 21 uur, eens 
naar de westelijke hemel kijkt, 
zal daar een opvallend heldere 
« ster » ontwaren. Op 15 maart 
rond 19 uur vlakbij de piepjonge 
maan. Die heldere « ster » is 
geen ster, het is de planeet Ve
nus. 
Wie over een verrekijker be
schikt, moet daarmee maar eens 
naar Venus kijken. Hij (of zij) 
zal zien dat Venus niet mooi 
rond is. De verklaring zal men 
makkelijk zelf vinden, als men 
denkt aan de ruwe schets hier 
van de onderlinge stand aarde-
zon-Venus, en aan het feit dat 
Venus een planeet is, dus geen 
eigen licht uitstraalt, zodat wij 
slechts het door de zon verlich
te stuk zien. 
De afstand aarde-Venus (In 
« vogelvlucht ») bedraagt op dit 
ogenblik 1,4 A.E. Het berekenen 
in km is een koud kunstje. 

Bij het bekijken van Venus — 
die zowat tot de helft van het 
jaar avondster blijft, en dan stil
aan morgenster wordt (als ze 
vanop aarde gezien « rechts » 
van de zon staat, maar dat kon 
u zelf afleiden door bovenstaan
de schets te voltooien) — be
denken wij toch even dat het 
voor de Russen wel een kracht
toer was in 1961 een tuig om 
een baan rond Venus te bren
gen, en er in 1967 een ander 
tuig zacht te laten op landen, 
en voor de Amerikanen om er 
in 1962 een Mariner rakelings 
langs (een dikke 30.000 km, wat 
géén afstand is in de kosmos) 
te laten vliegen. Het is niet zo 
eenvoudig om na drie maand 
vliegen een planeet te ontmoe
ten op de voorziene plaats. 
De Russische en Amerikaanse 
sondes bezorgden de geleerden 
een schat aan gegevens over de 
« geheimzinnige planeet ». Over 
die gegevens later meer. Nu 
maar eerst eens kijken. 

Infokosmos 
Kultureel Centrum 
Strombeek 
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TI/-PROGMMM^k?' 

15 MAART 

BRT 

14 00 Leef nu. 
14 30 De zwarte ridder. Ameri

kaanse mantel- en de-
genfilm (1954). 

Wielrennen : Parijs-Nice. 
Het uur werd nog niet vastge
steld. 
16.00 Open school. 
18.00 Calimero. 
18 05 Mr Forbush and the pen

guins Jeugdfilm. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Harry's halve waarheid. 
20.40 Mezza musica. Amuse

mentsprogramma. 
21.30 Terloops. 
22.15 De magiër. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

10.00 Teleac. 
12 00 Schooltelevisie. 
15.00 Nieuws. 
15.02 In de soete suykerbol. 
15.25 Kijkdoos. 
15.35 Emil. 
16 00 Poppenkast. 
16.25 Emil. 
16.50 Werkwijzer. 
17.00 Het geheimzinnige land

huis. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zo vader, zo zoon. 
19 30 Dons Day. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Toi toi toi bij Ted. 
21 50 IVIensenleven. 
22.15 Farce majeure. 
22.45 Ruimte. 
23 10 Nieuws. 
23.15 Lied van de week. 

NED 2 

18.45 
18 55 
19.05 
19.20 

19 50 
20 00 
20 20 
21 40 
22.25 
23.10 

Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Peppi en Kokki. 
Kunt u me de weg naar 
Hameien vertellen, me
neer ? 
't Zand 33. 
Nieuws. 
Wim Sonneveld. 
Brandpunt. 
De wereld in oorlog 
Nieuws. 

RIB 

10.30 Des machines, des mat-
tres, des élèves. 

11.30 Videogazette des loisirs. 
12 00 Samedi-midi. 
12 55 Nieuws. 
13 00 TV 7. 
14 15 TV-Femmes. 
16 00 Landbouwmagazine. 
16 15 Interwallonie. 
16 30 Ciao amici. 
16 45 Appuntamento Italiano. 
18 15 A vos marques. 
19 00 Mister Magoo. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Le jardin extraordinaire. 
20 45 Western. Amerikaanse 

historische western. 
22.25 Si l'on chantait. Show. 
23.40 Nieuws. 

16 MAART 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9 30 Loon naar werken. 

10 00 Eucharistieviering. 
11 00 Konfrontatie. 
12 00 Zeven op zondag. 
14.30 Voor boer en tuinder. 
15.00 Ali en de kameel. 
15.15 Binnen en buiten. 
17.15 13 in koncert. Jazz. 

18.20 Calimero. 
18 25 Het meisje van de TV. 
18 50 Openbaar kunstbezit. 
19.15 Het intieme leven van de 

Magelaan pingoeïn. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20 40 De Tsarevitsj. Operette. 
22.10 Première-magazine. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

11 00 Eucharistieviering. 
11.55 Verhalenderwijs. 
14 00 Teleac. 
15 30 Nieuws. 
15.32 Programma met de muis. 
15 55 Pippi Langkous. 
16 20 Dokter ja, dokter nee. 
16 55 Voetbaluitslagen. 
17 00 Vesper. 
17 30 Bericht wilde ganzen. 
18.15 Teleac. 
18 55 Paulus de boskabouter. 
19 00 Nieuws. 
19 05 McCloud. 
20 40 Met de muziek mee. 
21 30 Uw gift is hun lift. 
22.10 Muziek is niet mooi. 
22 45 Nieuws 

NED 2 

18 30 Woord voor woord. 
18 35 Paulus de boskabouter. 
18 40 De vrijbuiters. 
19 05 Studio sport. 
20.20 1 op zondag. 
21.10 Nieuws. 
21 15 The lovers. 
21 40 Panoramiek. 
22 05 Zienswijze. 
23 05 Nieuws. 

RTB 

10 30 Israëlitische uitzending. 
11 00 Schooltelevisie. 
12 00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13.40 Arts-Hebdo. 
14 15 Le Virginien. 
16 00 Wielrennen : Parijs-NIce. 
16 30 Visa pour le monde. 
17.50 Sportuitslagen. 
18 00 Carrefour 17. 
18 40 Chapi-Chapo. 
18.45 Sportweekeinde. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 20 Maitres et valets. 
21.10 La mémoire singuliere. 
22 10 Fancy Free. Ballet. 
22 35 Nieuws. 

17 MAART 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18 00 Calimero. 
18.05 Klem, klein kleutertje. 
18 20 De familie Partridge. 
18.40 Open school. 
19 15 Sporttribune. 
19 45 Nieuws. 
20 15 De bruid van Franken

stein. Griezelfilm (1935). 
21 35 Noord-lerland septem

ber '73. Reportage. 
22 20 Nieuws. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Zo vader, zo zoon. 
19 30 Wie met pek omgaat 

Dokumentaire. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Mini-Voetbal-Show. 
21 00 Die jeugd van tegen

woordig. 
21 45 Ander nieuws 
22 10 Kojak. 
23 05 Symbiose 
23.09 Nieuws. 

NED 2 

i8.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Arpad de zigeuner. 
19.25 NL Tippers. 

20.00 Nieuws. 
20.20 Alles of niets. 
21.20 FBI. 
22.10 Aktua TV. 
22.50 Stichting Nederlandse 

vrij^willigers. 
23 05 Nieuws. 

RTB 

14.00 La symphonie pastorale. 
Psychologisch drama. 

17.10 Des machines, es mat-
tres, des élèves. 

18.10 1, 2, 3 . j'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 Katoliek . godsdienstige 

uitzending. 
19.30 Lundi-SDorts. 
19 45 Nieuws. 
20 15 A vous de choisir. 
20 35 Vendredi (Vrijdag). To

neelstuk van Hugo Claus 
22.55 Nieuws. 

Shirley Jones, de moeder van 
de Partridges. 

18 MAART 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Calimero. 
18.05 Toomai en de olifant. 
18.30 Ken uw motor. 
19.00 Luister naar de f i lm. 
19 45 Nieuws. 
20.15 De organisatie. 
21 05 Geestelijke gezondheids

zorg. 
22 00 Festival van Vlaanderen. 
22 20 Nieuws. 
22.40 KMO's. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
12.15 Teleac. 
14 00 Schooltelevisie. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Beertje Colargol. 
19 15 Van Oekels Diskohoek. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Berichten uit de samen

leving. 
20 35 All in the family. 
21 00 Drie konversaties op het 

hoofdkwartier. 
22 00 Looft den Heere. 
22 15 De wind blaast waarheen 

hij wi l . 
22 45 Jan Makkes. Dokumen-

tair portret. 
23 10 Tenslotte. 
23 15 Nieuws 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Black Beauty. 
19.30 Tweekamp. Kwis 
20 00 Nieuws. 
20 20 Sam. 
21 20 Herkent u deze tijd "> 
22 05 Hier en nu. 
22 45 Tot besluit. 
22.55 Den Haag vandaag. 

.23.10 Nieuws. 

RTB 

1, 2, 3 j'ai vu 
Seniorama. 
Une suèdoise a Paris. 
Antenne-soir. 
Tips voor de konsument. 
Nieuws. 
Les rues de San Francis
co 
Elisabeth Schwarzkopf. 
Recital. 
Strip-tease Kort experi
menteel toneel. 
Foire du livre. 
Nieuws. 

1810 
18 30 
19.00 
19 25 
19 38 
19 45 
20 15 

21 05 

21 40 

22 10 
22 40 

19 MAART 

BRT 

15 00 Wielrennen. Milaan-San 
Remo. 

16 30 Jevanjong. 
17 45 Calimero 
17 50 Wie weet, wint. 
18 50 De apenplaneet. 
19 45 Nieuwy. 
Voetbal : rechtstreekse of sa
menvattende reportage van 
Anderlecht-Leeds United. 
20 15 Chico. 
20 40 Aanstoking. TV-spel. 
22 25 Nieuws. 

NED 1 

9 15 
15 30 
16 35 
17 00 

Schooltelevisie. 
De brokkenpiloten 
Stevie Wonder. 
Bibbelebons. 

18.15 Teleac. 
18 45 
18 55 
19 05 
19.30 
20.00 
20.20 

21 45 
22.20 
22 55 

Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Jouw beurt. 
Kenmerk. 
Nieuws. 
Lisa is onmisbaar. TV 
spel. 
De Stranovsky-zangers. 
Hier en nu. 
Nieuws 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws. 
19 05 Van gewest tot gewest. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen 
20 35 De betere moordenaar. 

TV-spel. 
21.25 Kijken naar kinderen. 
21 50 Panoramiek 
22 05 Studio sport 
22 45 Den Haag vandaag. 
23 00 Nieuws. 
23 05 Studio sport 2. 

RTB 

15 00 Wielrennen : Milaan-San 
Remo. 

16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18 55 Les Pilis. 
19 00 Une suèdoise a Paris. 
19 40 Tips voor de konsument 
19 45 Nieuws. 
20 15 Midem 1975. 
21.05 l'Ecole des femmes. Pop-

penteater Toone. 
Aansluitend Nieuws. 

20 MAART 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
18 00 Paulus de boskabouter. 
18 05 De familie Robinson 
18.30 Jonger dan je denkt. 
19.08 Verkeersveiligheid. 
19.12 Israëlitisch - godsdiens

tige uitzending. 
19 45 Nieuws 
20.15 Terug naar de bron. 
20.45 Pano '75. 
21 35 Monumenten 
21 40 Standpunten. 
22 05 Première. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Peyton Place. Speelfilm 
(1957) 
20 00 Nieuws. 
20 20 Peyton Place (Vervolg). 
22 10 Ronduit gezegd. 
22 15 Kunstgrepen. 
22 40 Nieuws. 
22.45 WK Biljarten 47/1. 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Sol en Gobelet. Klowns. 
19 30 Horen zien zwijgen. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Achter het nieuws. 
20 35 't Wilhelmina. 
21 00 De ombudsman. 
21 25 Duiken. Politie . 
22 15 Achter het nieuws. 
23 05 Den Haag vandaag. 
23 20 Nieuws. 

RTB 

Paris. 

18 10 1, 2, 3 j 'ai vu. 
18 30 Savoir vivre. 
19 00 Une suèdoise a 
19 25 Antenne-soir. 
19 40 Tips voor de konsument. 
19 45 Nieuws 
20 20 Compartiment tueurs. 

Franse politiefilm (1965) 
21 45 De filmmolen. 
22 40 Nieuws. 

21 MAART 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
18 00 Paulus de boskabouter. 
18 05 Open school. 
18 30 Korte film 
18 35 Eurovisiesongfestival. 

Voorstelling van de deel
nemende liedjes. 

19.10 KTRC. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Met de muziek mee. 
21.05 Sam. 
21 55 Nieuws 
22 05 De geest van de bijen

korf Spaanse speelfilm 
(1973). 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws. 
19.05 Het zal je kind maar we

zen. 
19 35 A touch of « Teach » In. 
20.00 Nieuws. 
20 20 The Searchers. Western 

(1956). 
22 15 Music-all-in. 
23 20 interview met de minis

ter-president. 
23 30 Nieuws 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Avro's Toppop. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Kung Fu. 
21 10 De gebroeders Ham

mond. 
22 00 Televizier magazine 
22 40 Avro's sportpanorama. 
23.00 Terug naar Suriname. 
23 40 Nieuws. 

RTB 

18 10 1, 2, 3 j'a'i vu. 
18 30 Sept sur sept. 
19 00 La pensee socialiste. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Trasit Stockholm. 
21 15 Voulez-vous 
22 45 Nieuws. 
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Groepen en maatschappijen allerhande ! I ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik van de dag van het 

jaar middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag

avond in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 

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

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

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitlp. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 • mooiste zaal 

van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 -

mooiste kelder van Europa. 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 • 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUrDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchttiaven Middelkerke - T. 059/30.20.86 
Wi| zoeken dringend als medewerkers : Ernstige fanilies 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

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

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 

. bedjes en 
kamerversie-

wastafels en waskussens - kinderkleding. 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels • 

ringen 

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

UERELST & PUCKAERT 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTiAC - VERDAL 

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

WALTER ROLAND 

ALLE MONTUREN 

gediplomeerd opticien, 
erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
Telefoon (031)36.86.62 

(Let op het huisnummer I) 

ADVERTEERT IN « WIJ » 

15-daagse piochtreis naar Marokko 
Van zondag, 3 0 maart tot zondag, 13 april 

Per vliegtuig tot Casablanca - 13 daagse rondrit op de weg van 
de Kasba's. Twee dagen verblijf aan zee te Casablanca. 
Is dag : Te 8 u. 25 uit Zaventem, met een Boeing 707 van Sabe
na naar Casablanca. Aankomst te 12 u. 50 lokale tijd. Bezoek aan 
de Marokkaanse grootstad. Hotel Anfa Plages * * * • 
2e dag : in de voormiddag, door de 'Rehamna^vlakte naar Marra-
kesj. Middagmaal, avondmaal en logies : Hotel La Renaissan
ce * * * Bezoek aan de stad, de oude hoofdstad van Marokko. 
3e dag : Verder bezoek aan Marrakesj. 
4e dag : Naar Essavira. Middagmaal, avondmaal en logies : Hotel 
des Mes * * • *. In de namiddag, bezoek aan deze mooie stad. 
5e dag : In de voormiddag naar Agadir. Verder naar Taroudant, 
één der kleurrijkste steden van Zuid-Marokko. Middagmaal, 
avondmaal en logies : Hotel Salam * • * * In de namiddag be
zoek aan de stad. 
6e dag : In de voormiddag naar de woestijnstad Tazenakt. Over 
de steile Tizi-n-n^Bakoem-pas (2.000 m) naar Warzazate. Middag
maal. In de namiddag naar Zagora. 'Hotel TInsouline * * * * 
7e dag : In de voormiddag, uitstap per autocar naar Tamegroet 
(religieus centrum en aardewerk) en Amazroe. In de namiddag 
naar Warzazate. Hotel Azgor * • * * 
8e dag : Langs de kasba van Tifoeltoet en de Dadesvallel en tal 
van kasba's en ksars (versterkte dorpen) naa rBoelmane en ver
der naar Tinerhir. Middagmaal, avondmaal en logies : Hotel Sar-
ho'' * * * 's Namiddags uitstap naar de indrukwekkende Todra-
kloven. 
9e dag : Door een woestijnlandschap naar Ksar-es-Soek en naar 

Erfoed. Middagmaal, avondmaal, logies : Hotel SiJIimassa * • * * 
's Namidags, uitstap door de oaze van Talifalt naar Rissanl. 
10e dag : Via Ksar-es-Soek naar de Ziz-Kanyon en naar de Tlzl-n-
Talremt-pas (1.947 m) en verder door de Hoge Atlas naar Midelt. 
's Namiddags over de Zad-pas (2.176 m) naar het tipische berg
dorpje Azroe en verder vla Ifrane naar Fes. Hotel Holiday 
I n n * » * * * 
l ie dag : Bezoek aan Fes. 
12e dag : Naar de heilige stad Moelai Idris en naar Meknes. Mid-
dagdaal, avondmaal en logies : Hotel Transatlantqlue * » * * * 
Bezoek aan de stad. 
13e dag : Naar Rabat. Grondig bezoek aan de Marokkaanse hoofd
stad. In de late namiddag naar Casablanca. Hotel Anfa Plages 
* • * * met zwembad. 
14e dag : Vrij verblijf te Casablanca. 
15e dag : Te 13 u. 45 met een boeing 707 van Sabena terug naar 
Zaventem. Aankomst te 18u.55. 
Reissotn : 23.490 fr. (bezoeken met toegangen Inbegrepen). 
Toeslag éénpersoonskamer (indien beschikbaar) : 2.500 fr. 
Nota : de fooi aan de ohauffeur (20 fr. per dag) is niet Inbegre
pen, en wordt op het elrvde van de rondreis geïnd. 
Vereist dokument : geidige internationale reispas. 
Let wel I Na de Paasvakantie worden nog groepsreizen naar Ma
rokko Ingericht op basis van onze chartervlucht op Malaga. Rels-
sonm van 16.700 fr. voor ons programma « Oe Keizersteden » en 
vanaf 18.890 fr. voor ons programma « De weg van de Kasba's ». 
Programma's op verzoek ! 

Alle inlichtingen op h»t VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.30 (20 lijnen) of in onze kantoren 
te Aalst, Brugge, Brusseli Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of 
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. Vergunning Nr. 1185 - Kat. A 
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BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook., alle kleine. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

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

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr 55 

2000 Antwerpen - Tel 33 72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel 24.80 80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

LIERSE VLOERHANDEL 
Uisperstraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

S/AST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

BRANDBESCHERMING 
met aangepast materiaal van «en 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAG 

Nlnoofse Steenweg 515 
1711 IHERBEEK - Tel. 02/21.19.M 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. (054)33.37.56 

Kwekerijen - Tuincentrum 
I.V.H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Scheilebelle . T. 091/69.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06 43 
Na 18 u 425 46 42 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 mS 

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

Tel. (02)268.14.02 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraal 37 — LIEDEKERKI 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keui 
kleding « KLAAR OM DRAGEN . 

ALLE VERLICHTING 

lustrerie mare de vriese 
baron ruzettelaan 56c 

assebroek brugge 
tel. (050)33.54.04 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bifhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 
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VAN 

^CUK.. . NET P^^ 

Onze voorouders belegden hun spaarcentjes In een eigen degelllke woning. Dat betekende welvaart en zekerheid voor hun gezin. Er la In 
feite weinig veranderd... Bouwen is de beste belegging gebleven. KUNNEN bouwt traditionele kwaliteitswoningen... grote en kleine, rno-
derne en rustieke, binnen en buiten de stad. over het ganse land. Dank zij een voorstudie, gratis voor elke klant, wordt U reëel geïnfor
meerd over uw mogelijkheden... 
U woont binnenkort In een droom van een huisje... een betaalbare droom I De kwestie la... KUNNEN ! 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND : GRONDEN EN BESTAANDE WONINGEN 
GRONDEN : 
DEINZE : perceel voor halve villa, 11 m br. - vraagpr. 250.000 F 
KONTICH : perceel voor eensgezinsv\/oning 6 m br. - 348.m2 - 295.000 F 
KOERSEL : villaperceel 20 m br. - vraagprijs 305.000 F 
HEVERLEE : percelen voor halve villa's + 300 m2 vanaf 370.000 F 
MARIAKERKE 2 perc. voor halve villa (bi j kasteel Kolle) 12,6 m br. 

380.000 F (evtl samenvoeging voor villaperceel) 
MORTSEL : perceel voor eensgezinswoning 7 m br. - vraagprijs 380.000 F 
GENK : perceel voor eensgezinswoning 8,5 m . 420.000 F. 
EDEGEM : Elscionk, perceel voor half open bebouwing 10 m br. - 456.000 F 
ZUTENDAAL : villaperceel, 20 m br. - vraagprijs 460.000 F 
HAASRODE : aantrekkelijk villaperceel 23 m br. • 1018 m2 - 495.500 F 
KAPELLEN : perc voor eensgezinswoning 8 m br. + afz. gar. 3 m br. 

499.000 F 
OPOETEREN : bekoorlijk viliaperceel 40 m br. - 2.000 m2 - vraagpr. 525.000 F 
ZUTENDAAL villaperceel 1.713 m2 . 527.000 F 
KONTICH : villaperceel 20 m br. - 800 m2 - 595.000 F 
OVERUSE : prachtige villagrond - 675 m2 a 830 m2 - vanaf 630.000 F 
MEEUWEN : 2,5 ha. - domein met v l fvwt • 800.000 F 

•H F 0 1 M A ̂ ^ II: C 1 n r ii A 
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EDEGEM : villaperceel 17,5 m br. - 1.050.000 F 
DEURLE : residentiële vil lawijk, grens St-Martens-Latem, ± 3.000 m2 

vraagprijs 2.450.000 F 

BESTAANDE WONINGEN : 
BERCHEM : bij station, gemod. burgershuis evtl tweewoonst) . 875.000 F 
GENK : 1/2 villa nabij centrum, 12,50 m br. - 1.500.000 F 
WILRIJK : app. - 3 sipk - ruime living - terras - 23 m gevel in de zon -

1.575.000F 
GENK interess. ligging, woning + conciërgewoning en stallingen geschikt 

voor manége - 2.400.000 F 
GENT : handelshuis met woongelegenheid + 24 autostaanplaatsen 
OPBRENGSTEIGENDOM te ANTWERPEN : 10 % opbrengst - 2.750.000 F -

buitenkans 
GENT : « Bijloke » : herenhuis, met aangelegde tuin 68 m br. . 1086 m2 -

2.887.500 F 
LICHTAART : luxe-villa - tweewoonst - 4000 m2 aangelegde tuin -

6.000.000 F 
OPOETEREN : standing en rust in ruime luxe-villa met tuin van meer dan 1 ha 

7.500.000 F 

fN ONROERENDE KWAtlTEIT 

600 ARBEIDERS 

ÏOO! MOGELIJKHEDEN 

KUNNEN 
¥nj » 
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