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Vorig jaar, daags na de vorming van 
de regering-Tindemans schreven wi j in 
dit blad dat de eerste-minister zou 
moeten regeren « met het mes van 
Perin in zijn rug ». Hoezeer dit inmid< 
dels bewaarheid werd toont de Schaar
beek-affaire genoegzaam aan. 
Het is echt niet omdat een skrupuleu^ 
ze regering er nog niet honderd pro
cent zeker van is of ze, juridisch ge
zien, wel kèn en mèg optreden tegen 
de opstandige Nols dat deze onge
moeid wordt gelaten. Ach nee, elke 
politieke insider weet dat Tindemans 
aan Nols niet mèg raken van Perin en 
van de Brusselse PSC-ers, op gevaar 
af zijn regering te zien vallen. Tinde
mans is op kommunautair vlak de gij
zelaar van de frankofonen in zijn rege
ring. Dèt is de kwestie. Perin wist 
verdomd goed waarom hij destijds zijn 
veto stelde tegen de regeringsdeelna
me van de Volksunie ! 
De eerste-minister vlucht nu weg in 
het struikgewas van de juridische haar-
klieverijen, en hij hoopt dat de zaak 
daarin mettertijd zal doodlopen. Hij 
vergist zich deerlijk, want in de eerste 

plaatst het FDF, dat hij nu zo ter wille 
is, zal ervoor zorgen dat dit vuurtje 
blijft branden, op zijn minst tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1976. 
Wij hopen dat ook de mensen van het 
Overlegcentrum van Vlaamse Vereni
gingen zich niet zullen laten vangen 
aan de juristerijen van de eerste-mi
nister, die als enig doel hebben het 
leven van zijn regering nog wat te 
rekken. Wij hopen dat zij, door het 
nemen van de gepaste initiatieven, de 
aandacht zuilen blijven vestigen op de 
kern van de zaa1< : de volkomen ge
lijkberechtiging van de Vlamingen te 
Brussel. De Vlaamse beweging kan 
niet rusten voor die een feit is, liefst 
mét de wet, als het moet zonder de 
wet, desnoods tégen de wet. Want 
daarom gaat het ; om de volkomen 
gelijkberechtiging van de Vlamingen. 
Nooit mag en zal het bewuste Vlaan
deren aanvaarden dat de Vlamingen 

-in een stad die door hen gesticht 
werd, en die de pretentie heeft de 
hoofdstad van het land te zijn, als 
tweederangsburgers worden behan
deld. 

Met een verdachte aandrang wordt 
vandaag in sommige frankofone krin
gen aangedrongen op een brede dia
loog van gemeenschap tot gemeen
schap over alle kommunautaire knel
punten. Men mag van nu af aannemen 
dat voor de VU elementaire ge
rechtigheid nimmer als wisselmunt zal 
worden aanvaard. 
Voor zo'n gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap lijkt het moment 
overigens biezonder slecht gekozen. 
Zolang de regering, onder druk van 
Perin, verder experimenteert met die 
dwaze én gevaarlijke drieledige ge
westvorming, daet de VU in geen ge
val mee. Vooraf dienen trouwens ook 
alle vormen van diskriminatie t.o.v. de 
Vlamingen te Brussel te worden uitge
bannen. De sfeer lijkt daarvoor niet 
bijster gunstig. 
Inmiddels moeten de Vlamingen het 
maar verder zien te harden met een 
regering die nog niet bij machte is 
om een burgemeester de wet te doen 
toepassen. 

Paul Martens 
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BEKWAAMHEIDSEKSAMEN 
VOOR RADIO-EN TV - JOURNALIST 

BRT 

De Belgische Radio en Televisie zal 
weldra een bekwaamheidseksamen in 
de Nederlandse taai 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 vah 
studiën in een hogere technische 
school, in een hogere sekundaire tech
nische school of in een technische 
normaalschool, 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-

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 dat de 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 worden bij het Eksamense
kretariaat van de BRT, kamer 10 L 26, 
A. Reyerslaan, 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. 

AZAERT 
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ONVERVULD KONTRAKT 
Sinds een 15-tal jaar heeft dit land geen sociaal-ekonomische krisis 
meegemaakt zoals we er thans een beleven. Iedereen voelt ze aan of 
ondergaat er de gevolgen van. En nochtans zien we dat, net op zulk 
ogenblik, wat men een onnozel taaltwistje noemt, de lokettenzaak te 
Schaarbeek evenzeer de geesten en gemoederen bezig houdt als de 
zorgelijke ekonomische toestand. 
Toont dit feit niet allerduidelijkst aan dat het volkerenvraagstuk in 
dit land een wezenlijk vraagstuk blijft, zoniet « het » vraagstuk, en dat 
men werkelijk ooglappen moet dragen om niet te willen zien ? 
Dit dan voor degenen die menen dat er alleen sociaal-ekonomische 
vraagstukken zouden bestaan en dat de taal- of volkerenstrijd een 
kunstmatig vraagstuk zou zijn. Die bewering is een dwaasheid zonder 
meer die alleen in wereldvreemde breinen groeien kan. 
Wij zijn nooit zo dwaas geweest het wezenlijk belang van de sociaal-
ekonomische vraagstukken te onderkennen. Voor ons was het Vlaamse 
vraagstuk nooit alleen politiek en kultureel, doch steeds ook sociaal 
en ekonomisch, kortom, de volledige problematiek van ons volk. 

De Zweed Carl-Henrik Höjer die 
over het Belgisch parlementair 
regime van 1918 tot 1940 schreef 
onderscheidde in dit land als de 
drie voornaamste vraagstukken 
de volkerentegenstelling, de te
genstelling klerikaal en anti-kleri
kaal en de strijd van vooruitstre
venden tegen konservatieven. 
Hij heeft het goed gezien. Al 
onze partijen steunen op een van 
deze polen en moeten hun hou
ding bepalen tegenover de twee 
andere. 
Zo is de Volksunie een volks-na-
tionale, sociaal-vooruitstrevende 
partij die de samenwerking van 
katolieken en niet-katolieken voor
staat met eerbiediging van hun 
beider opvattingen. 
SVP, PVV en BSP hebben steeds 
slechts noodgedwongen de vol
kerentegenstelling willen onder 
ogen zien. Terzake huldigden zij 
steeds een konservatieve poli
tiek die in feite de voorrechten 
van de Franstaligen handhaafde 
en de Vlamingen in hun onder
worpenheid wilde doen berusten. 
De zaak Schaarbeek bevestigt 
andermaal deze traditionele hou
ding. 

Terwijl de BSP weer probeert het 
vraagstuk weg te moffelen en te 
Schaarbeek zelf Nols en het FDF 
steunt, durven Tindemans, Wil-
fried IVIartens, Willy De Clercq 
en Frans Grootjans niet optre
den. Hun Waalse partijgenoten en 
regeringspartners mogen niet ont
stemd worden. 
Nochtans is de toepassing van de 
huidige wetgeving hun zaak, ver
mits zij en zij alleen er voor 
verantwoordelijk zijn. De Volks
unie-oplossing, een tweeledig fe
deralisme met tweeledigheid en 
gelijkheid ook te Brussel, is an
ders. 
In een van haar talrijke kapitula-
tiemomenten had de CVP een 
tiental jaren geleden beloofd de 
normale zetelaanpassing (wegens 
de bevolkingsaangroei in Vlaan
deren hadden we in de unitaire 
staat recht op tien bijkomende 
zetels) goed te maken door de 
minderheidspositie van de Walen 
op te heffen. 
Dit gebeurde door de grendel
grondwet die de Franstaligen be
schermde door een alarmbel, een 
gelijk aantal ministers en de bij
zondere tweederde en dubbele 

meerderheden voor wezenlijke 
vraagstukken. 
Een gelijk aantal hogere ambte
naren hadden ze in de vroegere 
zestiger jaren reeds gekregen. 
De Franstaligen hebben alles ge
kregen wat ze vroegen, tegen de 
oppositie van de Volksunie in. 
In ruil voor al deze toegevingen 
zouden de Vlamingen een gelijk 
aantal schepenen krijgen in het 
agglomeratiekollege te Brussel 
en de helft van de hogere ambte
naren te Brussel. Dat was alles. 
Geen van beide kontraktpunten 
werden verwezenlijkt. 
Het FDF vervalste — straffeloos 
uiteraard — het punt van de ge
lijke macht in een paritair sche-
penkollege door de Vlaamse sche
penen buiten spel te zetten en 
wat betreft het gelijk aantal ho
gere beambten te Brussel staan 
we nog ongeveer nergens 

In de administratie hebben de 
Vlamingen 80 % op de laagste 
trap van de bedoelde ambtena
ren (dienstchefs) en de Fransta
ligen 80 % op de hoogste top 
(direkteurs) en bij de artsen in 
de KommTssies van Openbare On
derstand waar de Vlaamse minis
ter De Saeger thans over de toe
passing moet waken, tellen we 
125 Vlaamse artsen tegen 575 
Franstaligen, wat geen 50 % be
tekent doch slechts 18 %. En dat 
12 jaar na de goedkeuring van 
deze wet. 
Wat Nols en de Franstalige Brus
selaars thans proberen, is wat 
de Franstalige Brusselaars deden 
met de taalwetten van 1932, na
melijk ze doodeenvoudig sabote
ren om de Vlamingen nog een 
derde maal een prijs te doen be
talen voor iets wat ze al twee 
maal te duur betaald hebben. 
En Tindemans, de karakterloze, 
kijkt toe. Evenals Wilfried Mar-
tens, die ooit, te Wemmei, ge
weren vroeg voor een revolutie. 
En het is aan deze Franstalige 
Nolsen en soortgelijke valsspe
lers dat ze een Brussels gewest, 
gelijkwaardig aan het Waalse en 
het Vlaamse, willen toevertrou
wen I Om zo langs een omweg 
de Franstalige minderheid in dit 
land wettelijk en voor goed de 
meerderheid te geven in dit land. 
Als ze maar eerste-minister en 
minister mogen zijn, als ze maar 
benoemingen mogen doen. 
Hun ijdelheid en hun persoonlijk 
belang stellen ze eindeloos hoger 
dan het belang van het Vlaamse 
volk dat ze moeten verdedigen. 
Wanneer toch gooit Vlaanderen 
deze valse profeten, ruggegraat-
lozen en schaamteloze egoïsten 
buiten ? 

Is 145 jaar vernedering en bedrog 
dan nog niet genoeg ? 

Wim Jorissen, 

senator. 

MILITANT 
EXHIBITIONISME 

Wie de RTB-uitzending « Neuf Millions » van vorige week 
vrijdag heeft gezien, zal het met ons eens zijn dat de VMO-
ers zich eens dringend moeten gaan afvragen in welke mate 
zij de Vlaamse zaak schade toebrengen door hun militant 
exhibitionisme. Door hun optreden maken zij het de Fransta
lige pers, radio en TV uitermate gemakkelijk een totaal verte
kend beeld op te hangen van het strijdende Vlaanderen. Wij 
achten deze aangelegenheid belangrijk genoeg om er in een 
volgend nummer eens uitgebreider op terug te komen. 

Paul Martens 

Vorige zaterdag betoogden de socialisten te St-Gillis-Brussel ogen
schijnlijk tegen de regering-van-het-dure-leven. In feite om de rege
ringsgeilheid van Willy Claes en de andere BSP-bonzen te onderstre
pen. In zijn krant vertelde Jos Van Eynde enkele dagen later wanneer 
de socialisten klaar zullen zijn om terug in de regering te gaan : na de 
vakbondsverkiezingen. Over enkele maanden dus. 

DE EERSTE DIALOOGDAC VAN DE VOLKSUNIE : OUDENAARDE 13 APRIL 1975 

TEWERKSTELLING, WELVAART EN WELIIIN IN VLAANDEREN ANN01975 
Politiek is een moeilijk en ingewikkeld 
bedrijf geworden. De problemen nemen 
overhands toe, de technokraten steken 
het hoofd op en het heet dat zij meer en 
meer de werkelijk belangrijke beslissin
gen nemen. 
De staatsburger blijft daardoor buiten 
spel staan, wat het proces van onver
schilligheid en afwezigheid nog doet toe
nemen : vandaar dat grote lagen van het 
volk het gevoel hebben niet meer mee 
te tellen, niet meer kunnen meedenken 
en meebeslissen. 

Daarom zoekt de VU kontakt met de 
« afwezige staatsburgers » en met al 
degenen die aktief een inbreng willen 
hebben in het politieke gebeuren. 
Sinds het ogenblik waarop de olie-sjeiks 
suiker in onze welvaartsbenzine gooiden 
ontstaat er een nieuwe problematiek. 

Na een periode van grote inspanningen 
op het vlak van het leefmilieu (waaraan 
de VU als eerste politieke partij in dit 

land een grote impuls gaf) breken terug 
de kwalen van de jaren '50 uit : inflatie, 
recessie en werkloosheid. Jonge mensen, 
vrouwen, pas afgestudeerden staan in het 
rijtje bij sociale bureau's. Vele bedrijven 
slaken noodkreten, de overheid moet be
sparen maar anderzijds moet er dringend 
wat gebeuren i.v.m. het opdrijven van de 
tewerkstelling. 
Maar als dat punt op tafel komt, rijzen er 
weer andere bezwaren, staan aktiegroe-
pen recht en zwaaien met spandoeken. 
— want er moeten wel mensen tewerk 
gesteld, maar niet in stankbedrijven. 
— de welvaart van de streek moet ver
hoogd, maar niet vlak bij dat natuurpark. 
— wij willen onze elektrische apparaten 
blijven gebruiken, maar zonder kernener
gie. 
Er bestaan dus belangrijke spanningsvel
den tussen welvaart (lees ook tewerk
stelling) en welzijn (lees ook : een fijn 
leefmilieu) zeker in het komplekse Vlaan

deren van het laatste kwart van de twin
tigste eeuw. 
Vaak wordt er absoluut geargumenteerd 
zowel vanuit het ene als vanuit het an
dere kamp en daarom wil de Volksunie 
de stem van het volk horen, van degenen 
die zich betrokken voelen bij deze pro
blematiek, nu en morgen. 
Wij willen ons buigen over de keuzen die 
er in Vlaanderen zijn tussen welvaart en 
welzijn, tussen verdere aantasting van 
ons leefmilieu en de steeds grotere eisen 
inzake tewerkstelling. 
Op de « dialoogdag « zal dat gebeuren 
aan de hand van twee rapporten : 
Rapport 1 : Zal handelen over de huidige 
onmiddellijke tewerkstellingsbehoeften 
van de Vlaamse regio. En dat niet alleen 
kwantitatief maar ook kwalitatief. Welk 
soort tewerkstelling hebben we in Vlaan
deren nodig ? Welke sektoren moeten 
vooral bedacht worden ? Wat met de pro
blemen van jongeren, vrouwen en pas 
afgestudeerden ? 

Al deze vragen worden gesteld en op
lossingen worden voorgesteld door de 
referent, die tevens een aantal denkvra-
gen aan de deelnemers zal stellen waar 
ze dan over kunnen dialogeren, eerst 
onder mekaar en dan met het paneel. 
Rapport 2 : Handelt over de problematiek 
van het welzijn en het spanningsveld 
tussen welvaart en welzijn. 
Hoe kunnen we komen tot het afwegen, 
o.m. : 
— Het probleem van het kwantificeren 
van de ekologische faktoren 
— zijn er voorwaarden te objektiveren, 
om te besluiten tot het laten voorgaan 
van ekologische argumenten boven wel
vaartsargumenten 
— welke grote konkrete vraagstukken 
worden in dit spanningsveld gesteld, nü 
in Vlaanderen 
— wat moet daarbij de keuze zijn, van
uit onze hierboven geschetste uitgangs-
Dunten. 

22 MAART 1975 
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Mohandas Gandhi was de leider van het Indisch verzet tegen 
Engeland. Tegen het midden van onze eeuiv werd zijn naam 
het symbool van de geweldloze revolutie. Toen werd hij 
vermoord. Dat was in 1948. Na hem stond een andere geweld
loze revolutionair op, in een ander land en in andere omstan
digheden : Martin Luther King. Hij bevocht de fnuikende 
blanke macht van blank VSA op zijn manier, bitter en giftig, 
maar zonder wapens. Ook hij werd vermoord. En zo begint 
meteen een nieuw verhaal en een nieuwe tijd. De wereld 
had jarenlang haar adem bangelijk ingehouden om de mon
sterachtige waanzin van een wereldoorlog, thans was de 
beklemming even geweken, even had men opnieuw geloofd 
in Beethovens' symfonisch entoesiasme van « Alle Menschen 
werden Brüder », de oorlogsindustrie bleek voldoende stoom 
te kunnen afblazen in de veroveringsprojekten van maan. 
Mars en Venus. En de atmosfeer van die dagen was zo 
betrouwbaar-rustig, dat elke schok die haar scheurde, jaren
lang bleef natrillen als in woorden van vermaning. 
Vandaag is ook die tijd alweer voorbij. 3e trilling van het 
geweld wordt opgevangen door die van het nieuw geweld, 
deint breeduit en slaat tenslotte over de oevers van ons 
vertrouwen. Want het kan alles wel een doel hebben, maar 
een zin heeft het niet. Terreur is terreur, om het even of het 
door iemand of tegen iemand is gericht, om het even of het 
op de lichtkrant in de grote steden verschijnt of in de slecht 
geschreven berichten van een plaatselijk krantje. Het drama 
van de monnik die in de vroegte van de dag door offerblok-
dieven wordt gestenigd is even groot als het drama van een 
partijleider die wordt ontvoerd. En in je appartement gegij
zeld worden door inbrekers is even erg als gegijzeld worden 
in een ambassade of een bankinstelling. De aandacht die 
eraan gegeven wordt, kan wel verschillend zijn, maar ten
slotte zijn het alle evenwaardige symptomen van eenzelfde 
ziekte • misbruik van een toestand, misbruik van een naam 
en misbruik van de anonimiteit, misbruik van het uniform en 
misbruik van het burgerpak. Een soldaat en een flik herken je 
als een soldaat en een flik, je kunt /e met vergissen in hun 
bedoeling en hun methode : een geweer of een gummiknup
pel draagt men niet voor het protokol. Maar met de burger 
die zijn revolver in zijn binnenzak verbergt, is het anders, hij 
wandelt ongevreesd onder de geweldlozen en mist zelden 
zijn doel, hetzij iemands leven of iemands geld. Men bouwt 
veel mooie woorden omheen dit tragisch verschijnsel, men 
vergoelijkt het nu eens als een frustratie en dan weer als 
een teken van onmacht, men motiveert het nu eens als het 
omverwerpen van een slecht regime en dan weer als het 
beschermen van een goed regime. Maar misdaad blijft het. 
Misdaad is misdaad, tot in lengte van dagen. 
Het wordt altijd maar armer en troostelozer in het landschap 
van ons maatschappij-geloof. Het maakt je moedeloos en een
zaam, te weten dat elk woord dat je uitspreekt, een ideologie 
moet dienen : een linkse of een rechtse of een uit het cen
trum En wat moet er met ons gebeuren als wij daartoe niet 
meer bereid zijn ? Met hoevelen moeten wij dan het be
dompte keldertje van Ahasverus gaan opzoeken om er met 
die arme man uit te roepen dat wij de wereld willen ver
kopen voor een hesp ? 

FRANS-JOS VERDOODT 

N.B. Was de mensheid tóch niet beter een machine geweest? 
Die kan men tenminste reviseren of vervangen door 
een betere. Zonder pijn. 

GRIMBERGEN 

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 

De betrekking van sociaal assistent(e) is onder volgende 
voorwaarden te begeven bij de Commissie van Openbare 
Onderstand van Grimbergen : 
1. Belg zijn. 
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
3. Van goed zedelijk gedrag zijn. 
4. Aan de militiewetten voldaan hebben (voor mannelijke 

kandidaten). 
5. Lichamelijk geschikt zijn. De kandidaten dienen zich te 

onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek bij een ge
neesheer aan te duiden door de COO. 

6. Minstens 21 jaar en hoogstens 35 jaar oud zijn op datum 
van de afsluiting van de termijn voor het indienen van de 
kandidaturen — 40 jaar voor de personen die pririoriteits-

rechten kunnen doen gelden. 
7. In het bezit zijn van een diploma van maatschappelijk as-

sistentCe) afgeleverd door een erkende school. 
8. De benoeming geschiedt op proef voor één jaar. 
9. Verbod handel te drijven of een andere winstgevende be

drijvigheid uit te oefenen, hetzij persoonlijk, hetzij door 
een tussenpersoon. 

De kandidaturen dienen aangetekend te worden gezonden 
aan de Voorzitter van de Commissie van Openbare Onder
stand, Prinsenstraat 22, Grimbergen, uiterlijk op 15 april 1975. 
Zij moeten vergezeld zijn van volgende bescheiden : 
— Uittreksel uit de geboorteakte. 
— Bewijs van nationaliteit. 
— Bewijs van goed zedelijk gedrag. 
— Militiegetuigschrift voor mannelijke kandidaten. 
— Eventueel bewijzen van voorkeurrecht. 
— Een voor eensluidend verklaard afschrift van het vereiste 

diploma. 
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BEGROTING OPENBARE WERKEN 

# VU-kamerlid De Beul stelde tij
dens het debat over de begroting 
van Openbare Werken enkele 
vragen, o.a. over sommige afwij
kingen van bijzondere plannen 
van aanleg, over de inrichting van 
gewestplannen, wat men precies 
verstaat onder landelijke gebie
den, schadevergoeding bij ontei
gening, enz. Hij drukte ook de 
hoop uit, dat de minister verkave
ling en grondspekulatie rond Ant
werpen, meer bepaald in de voor
malige fortengordel, zou kunnen 
vermijden. Het kamerlid handelde 
nog over de onverantwoorde ont
werpen iz duwvaart, de overtre
dingen van de taalwetten in het 
waterbouwkundig labo te Borger
hout, en tot slot over de volks
huisvesting. 
# VU-kamerlid J. Somers waar
schuwde in hetzelfde debat voor 
de schending van het natuur
schoon door de aanleg van auto
wegen, terwijl er grote besparin
gen kunnen gebeuren door onno
dige projekten stop te zetten. De 
interpellant was het niet eens 
met de verdeling van kredieten 
voor sekundaire wegen (36,8% 
voor Vlaanderen, 8,7% voor Brus
sel en eventjes 54% voor Wallo
nië, waar de h. Somers een verde
ling van resp. 60,5 en 35% billij
ker acht). Wat de wegenverlich

ting betreft, deze moet minstens 
in de winter en tijdens de spits
uren funktioneren. 
# Mevrouw Nelly Maes en VU-
kamerlid Valkeniers kwamen zeer 
bondig tussenbeide in verband 
met resp. de regularisering van 
verkavelingen zonder toelating en 
zekere werken te Groot-Bijgaar
den, Bekkerzeel en Schepdaal. 

VRAGENUURTJE 

# VU-fraktievoorzitter Anciaux 
zei bij de in overwegingneming 
van het wetsvoorstel Clerfayt 
(Tervuren bij Brussel) dat zijn 
fraktie zich niet tegen de inover-
weging v e r z e t , maar wel 
het uitdagend karakter ten op
zichte van de Vlamingen wenste 
te onderstrepen. 
# De overige VU-kameraktiviteit 
was gekenmerkt door enkele mon
delinge vragen : door Belmans 
(wat schikt België te doen om de 
jonge Portugese demokratie te 
helpen?); dezelfde volksvertegen
woordiger vroeg staatssekretaris 
D'hoore welke maatregelen deze 
reeds had getroffen of zou tref
fen om de werkzekerheid bij de 
arbeiders van de NV Glaverbel te 
Mol te waarborgen ; VU-kamerlid 
De Beul wou weten, waarom er 
nog geen rondetafelkonferentie 
was belegd over de aanleg van 
het duwvaartkanaal Oeiegem-
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# Senator De Facq diende een 
wetsvoorstel in, dat een betere 
toegankelijkheid van openbare ge
bouwen voor gehandikapten moet 
regelen. Daar dit voorstel mede 
ondertekend werd door leden van 
alle andere senaatsfrakties, stond 
de goedkeuring ervan zo goed als 
vast. Het zal (volgens de indie
ner) het eerste sociaal wetsvoor
stel — uitgaande van de VU — 
zijn dat gestemd wordt. 
# De begroting 1975 van Justitie 
werd dinsdag 11 maart in de Se
naat besproken. VU-senator Cop-
pieters hekelde het gebrek aan 
duidelijke opties en duidelijke 
taal. Het aandeel van het « we
tenschappelijk onderzoek » is veel 
te gering niettegenstaande een 
wetenschappelijke aanpak van het 
beleid nodig is Ook de uitgaven-
struktuur is grondig veranderd, 
maar hoofdbestuur en strafinrich
tingen kennen een nulgroei. Op 
onderbreking van de minister her
haalde de interpellant dat er een 
wijziging m het gevangeniswezen 
moet intreden, doch dat zulks niet 
kan met de middelen, in de be
groting voorzien. 
# VU-senator Van In had graag 
geweten hoe hoog de in de be
groting niet vermelde inkomsten 
zijn. Na voor tolerantie in het 
vraagstuk van de repressie ge
pleit te hebben bepleitte spreker 
een herdenking van het « sta
tuut » van de werkende gevange

ne en verwees hierbij naar oud-
minister Vranckx en het verslag 
Claes Hij pleitte verder voor een 
snellere rechtspleging, voor on
partijdige doch sociaal geënga
geerde magistraten, en hekelde 
de te lange gerechterlijke vakan
tie (in de praktijk vier maanden) 
e.a Daar er geen vernieuwde ten
dens in de begroting weer te vin
den is zou de VU-fraktie zich bij 
de stemming onthouden. 

0 VU-senator Vandezande kon 
geen vrede nemen met het minis
terieel antwoord betreffende de 
door de senator aangeklaagde on
regelmatigheden in het examen 
voor oficieren van de gerechter
lijke politie, doch de minister vol
hardde in de boosheid 
# Senator Van In kwam herhaal
delijk tussenbeide in het debat 
over het wetsontwerp iz de perso
neelsformatie bij de vredegerech-
ten, waarop hij een amendement 
had ingediend. 

# VU-senator De Bruyne (in het 
debat over het wetsontwerp ter 
goedkeuring van het bedrag voor 
de niet-verspreiding van kernwa
pens) : « België moet trachten te 
Geniève iets substantieels te ver
dedigen. De ontwapeningsinspan
ningen die tijdens het interbel
lum door de meest vooraanstaan
de diplomaten en politici werden 
gedaan, eindigden in een wereld
ramp. Wij hopen dat de inspan-

Zandvliet waarop staatssekretaris 
Poma antwoordde, dat door het 
toevertrouwen van het vraagstuk 
aan de eerste-minister een ronde-
tafel overbodig is... 
# VU-kamerlid Joos Somers richt
te op 5 december een aantal vra
gen tot de eerste minister met 
betrekking tot de individuele be
handeling van de dossiers en de 
rehabiliatie van nog hangende za
ken, beide in verband met de re
pressie. Dergelijke vragen worden 
steeds opnieuw gesteld daar wets, 
voorstellen ter zake niet in over
weging genomen worden en de 
opeenvolgende regeringen steeds 
beweren, dat het overgrote ge
deelte van de gevallen « geïndivi
dualiseerd » wordt. In zijn ant
woord van 21 januari j l . verwees 
premier Tindemans de vragen
steller naar diverse ministers en 
verstrekte wat zijn bevoegdheid 
betreft een nietszeggend ant
woord. Ook de « antwoorden » 
van een paar « bevoegde » minis
ters en een staatssekretaris ma
ken ons niet veel wijzer. We le
ren er slechts uit, dat wanneer 
het er op aankomt, de « individua
lisering » met konkrete cijfers en 
gegevens te staven, de heren re
geerders met de mond vol tanden 
staan. Wat hen niet zal beletten, 
bij een volgende gelegenheid de
zelfde (beschamende) foef te ver
kopen I 

ningen van onze generatie een 
andere bekroning zullen krijgen •. 
# VU-senaatsfraktievoorzitter Jo-
rissen stelde eens te meer het 
laattijdig indienen van een begro
ting (deze keer Nationale Opvoe
ding) aan de kaak. 
# VU-senator Vandezande vroeg 
klaarheid in de houding van de re
gering betreffende de loketten-
historie te Schaarbeek. Uit het 
— omstandig, juridisch — ant
woord van de eerste-minister 
bleek o.a. hoe lichtvaardig de 
wettenmakers van Hertogmnedal 
1963 te werk zijn gegaan : de re
gering is strikt genomen niet bij 
machte, thans wettelijk op te tre
den, zodat Tindemans poogt zich 
te verschuilen achter het kreupel
hout van een slechte wetgeving. 
De premier bracht geen klaarheid, 
hij bracht alleen het zoveelste be
wijs van zijn besluiteloosheid en 
onmacht 
# VU-senator Vanhaegendoren 
vroeg welke uitvoeringsbesluiten 
werden getroffen ivm de wet op 
het taalgebruik in het bedrijfsle
ven en hoeveel inbreuken werden 
vastgesteld. Uit het antwoord van 
minister Califice (Tewerkstelling) 
blijkt dat de door de minister van 
Ned. Kuituur ingestelde werk
groep, met als opdracht in prak
tische gevallen de interpretatie-
moeilijkheden van het desbetref
fend dekreet te onderzoeken, nog 
steeds aktief is. 
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SCHAARBEEK-BET0GIN6 WAS SUKSES! 
Het was een psychologische fout 
van TAK-leider Piet De Pauw en
kele dagen vóór de betoging te 
spreken van 15.000 betogers die 
verwacht werden. Als Insider wist 
hij heel goed dat 3 a 4000 man 
in de gegeven omstandigheden 
een mooi resultaat zou zijn. En 
dit aantal Is inderdaad opgeko
men vorige zondag, zodat wij In
zake opkomst gerust van een suk-
ses mogen spreken. Als men 
deze betoging ergens mee wil 
vergelijken dan kan men dit bij
voorbeeld doen met de rumoerige 
Vlaamse betogingen destijds te 
Wemmei en te Wezembeek-Op-
pem. Ook die waren in een korte 
tijdspanne georganiseerd en ze 
mobiliseerden — ongeveer In 
vergelijkbaar aantal — de voor
hoede van het flamingantisme. Je 
kan de betoging van vorige zon
dag niet gaan vergelijken met de 
betogingen die — na maanden 
voorbereiding en met een brede 
thematiek — doorgingen te Halle 
of voorheen te Vilvoorde, en ook 
niet met de marsen op Brussel 
in 1961 en 1962. 

Natuurlijk maken de Franstallgen 
gebruik van dit overtrokken aan
tal dat Piet De Pauw uit zijn mond 
liet vallen, om van de daken te 
schreeuwen dat de betoging «een 
mislukking» was en dat « de Vla
mingen de flamingantische extre
misten niet zijn gevolgd ». Erger
lijk Is dat bepaalde Vlaamse kran
ten om de regering terwille te 
zijn of uit onverschilligheid voor 
de Vlaamse zaak, dit liedje min 
of meer meezingen. Als een klein 
groepje als « TAK » In enkele 
weken tijds 3 a 4000 mensen 
kan op de been brengen voor een 
verboden en gevaarlijke betoging 
(men zei en schreef dat er bloed 
kon vloeien...) en men noemt dit 
een mislukking, wat voor een 
mislukking Is dan de BSP-beto-
glng van zaterdag wel geworden ! 
Daar defileerden 20.000 mensen, 
opgeroepen naar een toegelaten 
betoging door een grote partij, 
en gerekruteerd uit Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel zelf. Verge
lijk maar. 

De werkelijkheid is dat de groei 
van de Vlaamse protestaktie (de 
paar honderd betogers van de
cember zijn er nu al duizenden 
geworden) tegen de Nolslaanse 
toestanden In het Brusselse en 
— breder gezien — tegen de 
verderfelijke regeringspolitiek de 
supporters van deze regering 
zwaar begint te verontrusten. Er 
is kennelijk een ordewoord door
gegeven aan de zgn « bevriende 
pers » vanuit regeringskringen, 
om olie op de golven te gieten. 
Wij konden het al merken deze 
week, en er Is soms erg vuile 
olie bi j . . . 

Wat de betoging zelf betreft, wil
len wij kort zijn en vooral de 
beelden laten spreken. Radio en 
TV gaven een goed verslag en 
ook de dagbladen besteedden 
heel wat ruimte aan de voorbije 
woelige zondag. 

De hele dag door was gans de 
Brusselse agglomeratie een bezet 
zwaar bewaakt gebied. In de stra
ten en op de pleinen kon je over
al gemotoriseerde kolonnes van 
de rijkswacht bemerken en groe
pen gehelmde politieagenten. Bo
ven de agglomeratie patrouilleer
den voortdurend vier helikopters: 
2 zware Puma's en 2 Alouettes. 
Omstreeks 11 uur verzamelden 
zich 3 a 4000 mensen te Vilvoor
de, waar TAK toelating had ge
kregen om te betogen. De socia
listische burgemeester Gelders 
dient om zijn moedige demokra-
tlsche houding gefeliciteerd te 
worden : hij hield woord, ondanks 
de druk die op hem werd uitge
oefend. Te Vilvoorde werd dan 
een betrekkelijk korte betoging 
gehouden, maar het doel bleef 
vanzelfsprekend Schaarbeek. 

Toen de betogers (waaronder wIj 
Paul Daels van de VVB, en Seppe 
Coenen van het IJzerbedevaartko-
mltee herkenden, benevens een 
schare VU-parlementsleden) ver
namen dat om 11 u reeds hon
derden Vlamingen nabij Nols' ge
meentehuls hadden betoogd, 
werd de roep onhoudbaar : naar 
Schaarbeek I 

Na een korte slottoespraak gaf 
Piet De Pauw Inderdaad dit orde
woord Onmiddellijk groot alarm 
bij rijkswacht en politie, die alle 
toegangswegen vanuit Vilvoorde 
naar de agglomeratie afgrendel
den. Toch slaagde een kolonne 
bussen en personenwagens erin 
de Brusselse agglomeratie vla 
Evere binnen te dringen. Toen het 
rijkswachtkommando dat vernam 
werden talrijke effektleven sa
mengetrokken in de buurt van de 
Leuvensesteenweg, op de grens 
Evere-Schaarbeek, waar het tot 
een hevig gevecht kwam tussen 
de betogers en een grote groep 
rijkswachters te paard. De rijks
wacht moest zich onder een re
gen van projektielen allerhande 
verscheidene keren terugtrekken. 
De inmiddels aangevoerde ver
sterkingen plaatsten de betogers 
echter voor een overmacht die 
té groot werd, zodat de fronten 
gestabiliseerd werden Na een 
korte onderhandeling met de 
rijkswacht oordeelde Piet De 
Pauw- het maar best niet verder 
aan te dringen. In de gegeven 
omstandigheden was dit een ver
standige beslissing. 
Zonder verdere noemenswaardige 
incidenten werd de betoging dan 
ontbonden, hoewel enkele klei
nere groepen betogers nadien 
toch nog in de buurt van het 
Schaarbeekse gemeentehuls zou
den komen en er zelfs nog even 
betoogden. 

Het zal de Brusselse gemeente
besturen Inmiddels wel duidelijk 
zijn geworden dat de militante 
voorhoede van de Vlaamse bewe
ging zich door geen ondemokra-
tlsch betogingsverbod laat af
schrikken. Als de heren voortaan 
om de veertien dagen In zo'n be
zette stad willen leven, dan moe
ten zij maar op de Ingeslagen 
weg verder gaan. En of rijks
wacht en politie het prettig zullen 
vinden geregeld gemobiliseerd te 
worden ten gerieve van een stel 
Brusselse bazen Ganzendofik be
twijfelen wij sterk ! 
Voor het overige laten wij de 
beelden van vorige zondag spre
ken. 

Foto : Photo News Service 

n MAART 1971 

Foto : Studio DANN 
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VAM Dffi STOEL 
NOEST 
m n E - R E I S SCHRAPPEN 
(jeeveedee) Er is de afgelopen week nogal wat te doen 
geweest rond Nederlandse ministers. De socialist Jan Pronk 
(Ontwikkelingssamenwerking) reed met een stuk in zijn 
kraag in de nachtelijke uren zijn auto total loss, de 
Demokraat Hans Gruijters (Woningbouw) en de sociallste 
Irene Vorrink (Milieuzaken) werden door de liberale fraktie-
voorzitter Hans Wiegel aangemaand om zo snel mogelijk 
hun biezen te pakken, en de socialist Max van der Stoel 
(Buitenlandse Zaken) werd gedwongen zijn geplande reis 
naar Saoedi-Arabië uit te stellen, wat praktisch neerkomt 
op : af te zeggen. 
Veel rumoer dus rond vooral partijgenoten van eerste-minis-
ter Joop den Uyl, hoewel dat een beetje relatief bekeken 
moet worden, want de socialisten hebben getalsmatig nu 
eenmaal de overhand in de huidige regering. De zaak-Pronk 
(minister Dronk werd hij door een links weekblad genoemd !) 
sprak het grote publiek het sterkst aan, temeer omdat Jan 
Pronk in de periode vóór zijn ministerschap ook al eens een 
week in de gevangenis doorbracht wegens het rijden onder 
invloed van sterke drank. Maar in politiek opzicht is de afge
lasting van Van der Stoels reis naar het Midden-Oosten toch 
het belangrijkst. 
De minister van Buitenlandse Zaken en trouwens de hele 
Nederlandse regering wenden nu al enige jaren pogingen aan 
om een zo eerlijk mogelijke politiek te bedrijven ten aanzien 
van de Arabische wereld. Vroeger stond diezelfde regering 
door dik en dun achter Israël, een standpunt dat samenhing 
met de schuldgevoelens tegenover de Nederlandse Joden, 
die tijdens de tweede wereldoorlog in groten getale ten offer 
vielen aan de nationaal-socialistische ideologie. Die ongeluk
kige eenzijdigheid, met name ten opzichte van de staat 
Israël, is nu wel voorbij. Zonder de Israëliërs te verdoemen 
was men er in Den Haag in geslaagd de verhoudingen met 
de Arabische volken te verbeteren, en het aanstaande bezoek 
van Van der Stoel aan Saoedi-Arabië zou van die verbetering 
een nieuw teken moeten zijn. 
Maar wat gebeurde ? Van der Stoel zou vrijdag 21 april naar 
de Saoedi-Arabische hoofdstad Riad vertrekken op officiële 
uitnodiging. In zijn gezelschap zou een groep Nederlandse 
journalisten meereizen, waaronder de in Jeruzalem wonende 
Jood Jaap van Wesel. Het Arabische land weigerde echter 
voor hem een inreisvisum af te geven omdat Joodse journa
listen (die in Saoedi-Arabië beschouwd worden als « Zionis
tische imperialisten ») niet in het land worden toegelaten. 
Aanvankelijk kon Van der Stoel het probleem omzeilen door 
het maximaal aantal journalisten dat de reis zou mogen mee
maken op acht te stellen, waarbij de regel gold : wie het 
eerst komt, het eerst maalt. Omdat Van Wesel zich niet bij 
de eerste acht aanmelders bevond, kon hij de (vlieg-)reis 
dus niet meemaken. Maar toen het lijstje van acht rond was, 
bleek daar nóg een Joodse journalist op voor te komen : 
Lissauer uit Den Haag, werkzaam voor een groep streekdag-
bladen. Ook voor hém gold dat hij niet in aanmerking kwam 
voor een inreisvisum van de Saoedi-Arabieren. De pers zette 
daarop de minister zwaar onder druk, en deze moest ten
slotte besluiten van de reis of te zien. De regering liet 
weten dat elke vorm van diskrimlnatie tegenover Nederlan
ders op grond i/an ras of godsdienst volstrekt verwerpelijk 
is en dat men niet aan de eis van Saoedi-Arabië zou toe
geven. 

Hoewel het uiteraard het recht is van een soeverein land om 
te beslissen wie wel en wie niet binnen zijn grenzen worden 
toegelaten (dat recht ontkent Van der Stoel ook niet), is het 
toch een vreemde zaak dat aan de Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken, Kissinger, die zelf van Joodse 
afkomst is, en aan de Joden in diens vaste reisgezelschap 
nooit moeilijkheden in de weg zijn gelegd. Blijkbaar wordt 
er in de Arabische landen met twee maten gemeten. Het 
valt, gezien de gespannen verhouding tot Israël, nog te be
grijpen dat men journalisten die in Israël wonen en werken 
(zoals dus de hierboven genoemde Jaap van Wesel), uit de 
Arabische landen tracht te weren, maar het is op zijn minst 
merkwaardig dat een Joodse streekbladenredakteur uit Neder
land op dezelfde lijn wordt geplaatst met Israëlische journa
listen die daar internationaal werk doen. 
Of het niet doorgaan van Van der Stoels reis nadelige gevol
gen zal hebben voor de betrekkingen tussen Nederland en 
Saoedi-Arabië en voor de ekonomische situatie In Nederland 
(de olie I), is op dit moment nog niet te bekijken Van der 
Stoel zou trouwens binnenkort ook een bezoek aan Egypte 
brengen, en de kans is niet uitgesloten dat dezelfde visum
problemen dan opnieuw een rol gaan spelen. Overigens 
heeft de Nederlandse regering in deze zaak een standpunt. 
ingenomen waarmee de publieke opinie in Nederland het 
duidelijk eens is. Den Uyl heeft bij herhaling gezegd dat hij 
zal strijden tegen diskriminatie en nu zich zo'n praktisch 
geval voordoet, was hij wel verplicht zich aan zijn stelregel 
te houden. 

Om OOK wat positiefs aan de zaak te doen, zal langs diplo
matieke weg getracht worden de Arabische wereld tot andere 
gedachten te brengen. Maar waarschijnlijk zal de spanning 
In het Midden-Oosten dan toch eerst wat moeten verminde
ren. Vooralsnog Is het water te diep om de twee tegenpar
tijen zonder wantrouwen tegenover elkaar te brengen. 

(AVD) De ineenstorting van het 
K a m bod I aan se front heeft 
Washington niet onberoerd gela
ten. De aanstaande val van Phnom 
Penh komt daar even erg aan als 
eertijds de roemloze ondergang 
van de Kwomintang ! Naarmate 
de tang rond de Kombodjaanse 
hoofdstad nauwer wordt toege
haald, ziet het Amerikaans kon-
gres overal nieuwe narigheid rij
zen : de regering dringt aan op 
financiële hulp, de openbare me
ning Is er tegen en de pers pakt 
uit met vragen naar de diepere 
oorzaken van de krisis. Pers en 
publieke opinie willen mordikus 
weten of het nog zin heeft 220 
miljoen dollar in het regiem van 
Lon Nol te pompen op het mo
ment dat de Amerikaanse ambas
sade aldaar, het CIA en Schlesin-
ger hun alea jacta est over Kam-
bodja hebben uitgesproken en de 
Franse luchtmacht met de eva-
kuatie van Franse, Duitse, Zwit
serse en Zweedse burgers is be
gonnen, omdat niemand nog lan
ger hun veiligheid kan garande
ren. Geen mens gelooft nog In 
het ' sprookje » van Kissinger 
dat nieuwe kredieten Long Nol 
moeten overeind houden tot hgt^ 
regenseisoen intreedt. 
Vandaag zijn twee Amerikaanse 
senatoren (de republikein Hugh 
Scott en de demokraat Mike 
Mansfield) op zoek naar een Kam-

VSA 

bodjaans overgangsregiem dat 
met de tegenstander over het lot 
van de vluchtelingen en over een 
wapenbestand zou onderhande
len. Hierbij wordt kennelijk ge
dacht aan een ontmoeting- te Pe
king tussen Mansfield en het in 
ballingschap levende staatshoofd 
Norodom Sihanoek. Intussen heeft 
de Amerikaanse regering eind 
vorige week twee forse nederla
gen moeten inkasseren : In se
naat en kongres werd een nieuw 
regeringsvoorstel over financiële 
hulp afgewezen, terwijl de kom
missie voor buitenlandse zaken 
met 18 tegen 15 stemmen een 
kompromis uitbroedde voor een 
aderlating van amper 85,5 mil
joen dollar. 
Voorzeker komen de « problema

tische » Amerikaanse dollars te 
laat. Maar het is niet te laat om 
de verantwoordelijken voor de 
krisis aan te wijzen. Het was im
mers al lang een Amerikaanse 
gewoonte geworden de « kleine * 
geallieerden in Zuid Ooost Azië 
met een schouderklopje op te 
peppen en tegelijk de kommunls-
tlsche tegenstander naar de ogen 
te zien en toe te geven op pun
ten waardoor de kleine geallieer
de a.h.w. In een strop terecht
kwam. Zodoende zijn de domino
steentjes (!) een voor een van 
de Indochinese tafel gevallen : 
Laos Is al lang afgeschreven, 
Kambodja staat voor een onaf
wendbare kapitulatle en ook Sai
gon (waar een impopulaire en 
korrupte Thieu langer standhoudt 
dan was voorzien) krijgt ook nog 
wel zijn eerlijke kommunistlsche 
beurt. Wat dan verder met Thai
land zal gebeuren, behoort voor
alsnog tot de astrologie, maar 
ook daar huilt de rode storm 
over de interne politieke verhou
dingen. 

Zaak Is dat die Amerikanen nooit 
hebben begrepen dat bondgenoot
schappen niet leven van geld en 
Ideologie alleen. Nooit hebben ze 
hun allianties een ziel kunnen 
meegeven... en dit tegen een te
genstander die uitgerekend vecht 
vanuit ideologische en nationalis
tische bewogenheid. 

OERAT 

(AVD) Nu de verkiezingen van 1976 naderbij komen, groeien de debat
ten in het Bondsparlement uit tot explosieve kontroversen tussen 
kristen-demokratische oppositie en liberaal-socialistische regerings-
koalitie. Het debat van vorige week over de « binnenlandse veilig
heid » — door CDU-CSU nog vóór de ontvoering van Peter Lorenz bij 
het parlement aanhangig gemaakt — heeft aan die trend geen afbreuk 
gedaan. Die binnenlandse veiligheid is altijd een populair onderwerp 
geweest en de politieke leiders hebben dan ook niet verzuimd hun 
standpunt terzake Wet en Orde vla radio en televisie uit de doeken te 
doen. Kanselier Schmidt beloofde dat hij alle grondwettelijke middelen 
zou aanwenden om de terroristen doelmatig te bestrijden. Individuele 
vrijheid, welvaart en sociale gelijkheid, zo zei hij, zijn nooit groter 
geweest dan vandaag de dag. Wil de Bondsrepubliek die attributen 
behouden, dan moet ze niet alleen optreden tegen de terroristen, maar 
ook tegen hen die hun metoden veroordelen en verder simpatiseren 
met hun doelstellingen. 
De kristen-demokratische oppositie had gemakkelijk het debat naar 
haar hand kunnen zetten (na de ontvoering van Lorenz had ze de wind 
in de zeilen !) maar het publiceren door « Der Spiegel » van een in 
nov. j l . door Strauss t.o.v. CSU-militanten afgelegde verklaring, heeft 
de socialisten onverwachts munitie toegeespeeld. Strauss had nl. be
weerd, dat een eensgezind front van alle demokraten tegen het 
terrorisme onmogelijk is omdat er bij SPD en FPD te veel mensen 
zitten die stiekem met de Baader-Meinhof-bende simpatiseren. 
Strauss houdt nu eenmaal van felle uitspraken en de CDU die binnen
kort met landdagverkiezingen in Sleeswijk-Holstein en Rijnland-West-
falen moet rekenen, wenst dat der Josef maar liever een domper zet 
op zijn loslippige en heetgebakerde impulsen, te meer dat de Beierse 
stormram hierdoor het imago verwerft van een leider die beter dan 
CDU-voorzitter Kohl op de sociale, politieke en ekonomische krisis 
binnen de Bondsrepubliek ingespeeld is. 
De kern van het Wet-en-Orde-debat blijft verder een doos met vele 
schuifjes. De voorstanders van een onverbiddelijke aanpak (invoering 
van de doodstraf) wordt onverschilligheid tegenover het leven aange
wreven en beklemtoning van de staatsraison. Wie het hele probleem 
tot « het leven van de mens » of « staatsraison » beperkt, omvat 
echter niet het hele probleem. De staat is nl. meer dan de som van 
zijn burgers en ook « het leven van de mens » is meer dan de som 
van een individueel bestaan. Rond dit kernprobleem cirkelt dan de 
gedifferentieerde bewogenheid van alle Bondsrepublikeinse demokra
ten... want ook de demokratie is een instrument met veel registers. 

(AVD) In het voorbije voorjaar 
werd Antonio de Spinola nog ge
prezen als een door God gezon
den redder van Portugal. Vandaag 
zit hij al « ergens » in Brazilië. 
Zal 11 maart, met zijn even bela
chelijke als mislukte putsch, op
getekend worden als een inter-
ludium tussen twee fascistoïde 
regimes (zoals de Praagse len
te !) of heeft de demokratie in 
Portugal nog altijd een kansje 
om de bedre4gingen van rechts 
en links te overleven ? Vandaag 
zijn de voortekenen niet biezon-
der gunstig. Ofschoon de Revolu
tionaire Raad van zins is de 
grondwetgevende verkiezingen 
van einde april te organiseren, is 
het helemaal niet zo zeker dat de 
overwinnaars van die elektorale 
konfrontatie ook de macht zullen 
verwerven. 

Alle rechts van het centrum op
gestelde partijen en twee uiterst 
linkse zullen uit de elektorale 
race worden genomen en dit zijn 
dan uitgerekend partijen, die bij 
de Portugese massa het gunstigst 
gekwoteerd staan I In die samen
hang zijn al vermoedens gerezen 
dat de politiek argeloze Spinola, 
die zich door konservatleve advi
seurs voor de stuntelige rechtse 

PORTUGAL: 

NAARUNKS 

staatsgreep van 11 maart liet 
manipuleren, onbewust het spel 
van de linksradikale vleugel uit 
de Beweging der Strijdkrachten 
heeft gespeeld. Voortaan kunnen 
die socioliserende militairen hun 
eigen konservatleve aanhang uit
stoten en ongehinderd kiezen 
tussen het voortbestaan van se-
mi-feodale strukturen en hun ei
gen socialiserend program. Hun 
socio-ekonomische bedoelingen 
zijn doorschijnend genoeg. De 
Revolutionaire Raad heeft immers 
al maatregelen afgekondigd waar
bij alle Portugese banken en ver
zekeringsmaatschappijen worden 
genaast. 
Voor de gevolgen van die geïm
proviseerde maatregel op de eko-
nomie van een land dat nu al met 

enorme werkloosheidscijfers en 
astronomische inflatie gekonfron-
teerd is, zijn de Portugezen op 
een duistere en onzekere toe
komst aangewezen. 
Anderzijds staat nog niet vast, 
hoe links Portugal voortaan zSJ 
zijn. Mochten de militairen kom
pleet de linkse toer opgaan dan 
kon het Navo-bestaan van Portu
gal wel eens gevaarlijk in 't ge
drang komen, waarbij al geraad-
seld wordt over het lot van de 
Amerikaanse steunpunten op de 
Azoren. Wel heeft de Revolutio
naire Raad in die samenhang ge
ruststellende verklaringen afge
legd, maar vaak roept een stro
ming krachten op die achteraf 
niet tijdig kunnen bedwongen 
worden. Alles bij elkaar zit Portu
gal in een tragische ontwikke
ling... met ironische aksenten : 
zonder het openstellen door wij
len Salazar van de militaire aka-
demie voor kandidaten uit mid
denstand en kleine burgerij, had 
de liberale revolte in Portugal 
nooit zo « vroeg » kunnen los
breken. Anderzijds moeten de 
socialiserende militairen van de 
Beweging der Strijdkrachten nu 
ondemokratisch en anti-liberaal 
optreden om hun streefdoelen te 
verwezenlijken I 
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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 « afdelmgsbestuursverkie-
zmgen » {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 opvoermg voor VU-arr. Ant
werpen Voor de opvoering van 
de muzikale klucht « Trijntje van 
Saardam », op dinsdag 27 mei 
ek . te 20 u (KNS-Antwerpen), is 
het zodoende geraadzaam en 
sterk aanbevolen, uw plaats(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 
. 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 (Stad) 
DIENSTBETOON 

Uw zorgen gedeeld. Een oplos
sing nabij ! ledere maandag, van 
16 tot 19 u., treft u op ons sekre-
tariaat, Wetstr. 12, een volksver
tegenwoordiger, senator of prov. 
raadslid aan. 
KONTAKTBLAD 

Werd gebust in de eerste, twee
de, derde en vierde wijk. 
GEMEENTERAAD 

Telkens op een maandag, om 
de drie weken, kan u de gemeen
teraad bijwonen vanuit de publie

ke tribune. Te weinig mensen doen 
dit Het IS nochtans belangrijk en 
de publieke tribune is uiteraard 
gratis voor iedereen toegankelijk 
Na het bijwonen van de raad kan 
u altijd één onzer gemeenteraads
leden aanspreken voor eventueel 
dienstbetoon. 
ABONNEMENTEN 

U hebt al een abonnement op 
ons weekblad « Wij » Een aantal 
van onze leden hebben tot hun 
spijt verstek moeten geven voor 
wat het jaarabonnementsgeld be
trof U kan ons helpen door een 
geschenkabonnement over te ma
ken. Wij zorgen voor verdere af
handeling en maken de naam van 
de schenker aan betrokkene be
kend Vanaf april tot eind dit jaar, 
kost een abonnement 365 fr Ons 
rek nr op naam VU Antw Stad 
is 404-3036801-74 bij de Krediet
bank, Carnotstr, Antw Vermeld 
a.u b « geschenkabonnement ». 
KOO 

Telefoneer voor afspraak met 
Fr De Laet 38.66.92 of dr De 
Boel 33 97 90 wanneer u proble
men hebt in verband met KOO-
aangelegenheden in Antw Stad 

BORGERHOUT 
TENTOONSTELLING 

Van 22 maart tot en met 1 april 
houden onze vrienden kunstschil
ders, Karel Jan Melis en Louis 
Melis junior een tentoonstelling 
van hun doeken m de gemeente
lijke feestzaal « Vredegerecht », 
Turnhoutsebaan 92. Deze tentoon
stelling IS geopend van 10 tot 18 
u. Een bezoek is de moeite waard. 
KNS-VOORSTELLING 

De arr. KNS-voorstelling gaat 
door op dinsdag 27 mei a.s. met 
de opvoering van « Trijntje van 
Saardam ». Het wordt zoals onze 
Preud'homme-avond vorig jaar in 
de KVO een grandioos sukses. Be
stel nu reeds uw kaarten bij ons 
arr. bestuurslid Hugo Andries, 
Turnhoutsebaan 116, tel. 36.59.67. 

BRASSCHAAT 
JAAK HENDERICKX f 

In de persoon van de dynami
sche voorzitter van de plaatselijke 
afdeling VVVG heeft de Vlaamse 
gemeenschap te Brasschaat een 
opmerkelijke figuur verloren. Het 

bestuur en de leden van afd Bras
schaat bieden hun innige deelne
ming aan mevr. Henderickx bij het 
verlies in zulke smartelijke om
standigheden van haar lieve man 
HIJ zal altijd m onze herinnering 
blijven voorleven als een Vlaming 
met een groot hart 
VVVG 

We hebben zopas onze diep-be-
treurde voorzitter Jaak Hende
rickx, ten grave gedragen. Het 
was een plechtigheid hem waar
dig U was voorzeker een der tal
rijke aanwezigen in de kerk of op 
het kerkhof De familie en het be
stuur zeggen u daarvoor dank 

Jaak Henderickx was de initia
tiefnemer en stimulator van de 
grootse Hendrik Luytenherden-
king in augustus 1974. (Hendrik 
Luyten, Braschaats kunstschilder, 
schepper van het <• Gulden Doek 
van Vlaanderen », permanent ten
toongesteld te Diksmuide m het 
IJzermonument). 

De geboortestad van Luyten, 
Roermond (Nld), volgde dit goede 
voorbeeld, en wij togen met een 
volle bus belangstellenden naar 
de inhuldiging van het gans ver
nieuwde Luyten-museum bij onze 
Noorderburen (meer dan 100 wer
ken van de meester) De volgen
de stap IS de inhuldiging van een 
Hendrik Luyten-wandelpad door 
de VTB. Dit gaat door op zondag 
6 april aan de hoofdkerk St-Anto-
nius, Bredabaan, Brasschaat Geen 
enkele van deze geplande aktivi-
teiten konden door onze zieke 
voorzitter bijgewoond worden, 
hetgeen hem veel leed berokken
de. We zullen hem gedenken op 
6 april met enkele passende lie
deren uitgevoerd door het Arthur 
Verhoevenkoor onder leiding van 
Lode Verheyen We hopen u daar 
allen te ontmoeten om deze fees
telijke dag meer luister te verle
nen en het pad mee « in te wan
delen ». 

EKEREN 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Wie maakt de VU-afd. nog ster
ker ? Word lid en/of abonnent op 
« Wij ». Gelieve uw naam en 
adres op te geven aan het VU-
sekretariaat, Geestenspoor 72, 
Ekeren. Tel. 41.04.41. 

• Senator Coppieters riep het uit te Hasselt, op het einde 
van het kongres. Heel wat propagandisten knoopten dat ene 
woord in hun oren : de abonnementen Sitroomden binnen, zo 
dat we vorige woensdag nog slechts 570 abonnementen nodig 
hadden, om het streefcijfer te halen. Dat is dan praktisch nog 
slechts één zesde van dat streefcijfer ! 

Wat zijn nu 570 abonnementen ? Weinig vergeleken met de 
overgrote hoop, die top- en basiswervers de afgelopen maan
den binnen brachten. Daarom vragen we nog een extra-inspan
ning, een allerlaatste, om « Wi] » uit de rode cijfers van 
vorig jaar te halen. 

• Daartoe biedt het ABONNEMENTEN-WEEKEND van van
daag en morgen zondag een uitstekende gelegenheid. Steek 
er nog eens uw schouders onder en zij, die nog geen moeite 
deden, steken nu eens echt de handen uit de mouwen. Zeg 
niet : als er 500 kaderleden elk één abonnement maken, is 
de zaak opgelost en is mijn inzet overbodig. Nee, niemands 
inzet is overbodig, want het streefcijfer is maar een mini
mum en de zorgen van « Wij » zijn daarmee nog niet van 
de baan. Daarom VU-vrouwen en mannen : vandaag en mor
gen de baan op ! 

• RANGSCHIKKING PER ARRONDISSEMENT 
In de eerste groep (zij die hun aantal abonnementen van 1974 
in 1975 verhoogden) staat het arr. AALST op kop. Aalst heeft 
prachtig gewerkt. Ook GENT, DENDERMONDE, lEPER, KORT
RIJK (ook hier een extra-inspanning) en MECHELEN presteer
de zeer goed. 

In de tweede groep treffen we OUDENAARDE, HASSELT, 
OOSTENDE en TURNHOUT aan. Mits een duwtje kunnen ze 
hun minus-cijfers in plus-cijfers veranderen. 

Wie een grotere inspanning zal moeten leveren, om een 
mooie winst te raliseren zijn de arr. BRUGGE, ST-NIKLAAS, 
TONGEREN, ROESELARE-TIELT, ANTWERPEN, LEUVEN, BRUS-
SEL-HALLE-VILVOORDE. Ronduit gezegd : zeven arrondisse
menten is nog te veei. 

Hallo mannen, speel het dit weekend eens klaar ! 

THliMA 1^ 
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Wil BETOOGDEN Tl 
NOLS, DE POLITIE EN DE RIIKSWACH 

^ ^ J ] > 

Schaarbeek was vorige zaterdag een 
belegerde vesting. Op alle toegangs
wegen oefende de rijkswacht een 
strenge kontrole uit, en op alle stra
tegische punten stonden vrachtwagens 
vol rijkswachters met waterkanonnen 
en al klaar om dadelijk in te grijpen, 
terwijl in de straten voortdurend werd 
gepatrouilleerd Alle toegangswegen 
tot het gemeentehuis waren herme
tisch afgesloten met aan elkaar geke
tende en in de grond verankerde 
« friese ruiters » met daarachter tel
kens een rij met geweren bewapende 
rijkswachters. Volgens alle informatie
bronnen waren die dag 3 a 4000 man 
ordestrijdkrachten (rijkswacht én po
litie) ingezet. Het was duidelijk dat de 
regering ten allen prijze wilde verhin
deren dat Vlaamse betogers in Schaar
beek zouden doordringen, en gezien 
het indrukwekkende machtsvertoon 
van de rijkswacht leek dit ook een 
vrijwel onmogelijke zaak 
De verrassing was dan ook kompleet 
toen zich, klokslag elf uur, aan het 
Verboeckhovenplein — zo'n 500 m. van 
het Schaarbeekse gemeentehuis — 
plots een betoging vormde. De noch

tans verwittigde journalisten stonden 
perpleks : enkele minuten vóór elf 
was er, op een jsaar «verdachte» types 
na, nog helemaal niets te merken, en 
ineens waren z'er met honderden bij
een ! Het was alsof ze uit de grond 
kwamen gekropen. 
Een leeuwevlag en een TAK-vlag wer
den bovengehaald en plots werd ook 
een brede spandoek boven de koppen 
uitgestoken : « De Vlamingen laten 
zich met uit Brussel verdrijven ». 
Krachtig skanderend « Nols buiten » 
en « Nols inciviek » stapte de groep 
Vlamingen (zo'n 350 man) resoluut op 
in de richting van het gemeentehuis. 
Het was indrukwekkend, een tikkeltje 
angstaanjagend al die vastberaden 
mannen en vrouwen in de opstekende 
sneeuwstorm te zien opstappen naar 
de burcht van Nols Wat zou er gebeu
ren ? De rijkswachters aan de « friese 
ruiter «-barrière grepen hun geweren 
steviger vast, en sloegen zenuwachtig 
alarm. Ook Nols en zijn « staf », geba-
rikadeerd in het gemeentehuis, werden 
telefonisch verwittigd (zie foto) en 
konden er echt niet mee lachen. 
Zo gedisciplineerd als ze de richtlij-
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nen gevolgd hadden bij de organisatie 
van deze verrassingsbetoging, even ge
disciplineerd volgden ze ook de richt
lijnen zodra zij oog in oog stonden met 
de rijkswachters op nauwelijks 100 m 
van Nols' gemeentehuis. Het doel was 
niet een gewelddadige aanval op dat 
gemeentehuis, maar het bewijs te le
veren dat de Vlamingen in het Brus
selse zullen blijven betogen waar en 
wanneer zij dit wensen en desnoods 
tegen elke verbodsbepaling van inci-
vieken als Nols in. Waar zij dit beto-
gmgsrecht niet krijgen, zullen zij het 
nemen ! Als ordewoord gold ook : 
eik handgemeen uit de weg gaan, ze
ker met de ordestrijdkrachten. Men wil
de in geen geval bloed vergieten. 
Na een tijdlang hun leuzen te hebben 
geskandeerd tegen de gevel aan van 
Nol's gemeentehuis en na het zingen 
van de Vlaamse Leeuw maakten de be
togers dan ook rechtsomkeer en stap
ten betogend terug in de richting van 
het station van Schaarbeek. Inmiddels 
was er groot alarm gegeven bij de 
rijkswacht, en na een tijdje kwam dan 
ook een indrukwekkende kolonne 
vrachtwagens en gepantserde water

kanonnen achter de betogers aange
reden. Die hadden echter reeds het 
station bereikt. Terwijl ze dit bezetten 
werd aan de rijkswachtofficier in alle 
kalmte uitgelegd dat het doel was 
bereikt : hoe dan ook betogen te 
Schaarbeek, en dat de betoging dan 
ook zou ontbonden worden. Dit ge
beurde in perfekte orde en zonder het 
minste incident. Een deel van de beto
gers stapte op de trein en ging te 
Vilvoorde verder mee betogen met de 
grote groep. 
Deze bliksemaktie mag als volledig ge
slaagd worden beschouwd. Wie erbij 
betrokken was zal zich deze spannen
de momenten nog lang herinneren. 
PS : Wij voelen mee met de groep van 
een zestigtal mensen uit het Mechelse 
die, onder leiding van VU-volksverte-
genwoordiger Somers, tevergeefs 
stonden te wachten aan de St-Maria-
kerk. Door een foutieve melding van 
een « koerier » misten zij het grote 
moment. 
Stippen wij nog aan dat de betogers 
werden aangevoerd door een tiental 
VU-volksvertegenwoordigers en sena
toren. 

iliLËLBRUSSEL VEPSÏWF/Y 

Foto : studio DANN Foto • Photo News Service 
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DOSFELAKTIVITEITEN 

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

Voor nadere inlichtingen kunt 
u terecht bij de prov. verantw. 
voor Brabant : Holiaender B, Brus-
selsestwg 51A, 1850 Grimbergen, 
tel . 02/269.27.68. 

LEUVEN (Arr.) 

WAT VOORBIJ IS EN WAT KOMT 
De kant. werkgroep Landen was 

in werkvergadering bijeen op 5 
maart. 

De VNSU organiseerde in de 
Vlaamse Leergangen een ge
slaagde gespreksavond met M. 
Van Haegendoren, sen., op 6 
maart II. 

Wie op zaterdag 8 maart mee
danste op het kant. bai van Tie
nen (te Wommersem) heeft alles
zins een leuke avond beleefd, met 
een prachtige tombola. Het past 
hier een eresaluut te brengen aan 
Paul Buvens die samen met de 

kameraden van Tienen en Wom
mersem het bal tot een sukses 
maakte. 

De afd. Boortmeerbeek deed het 
evengoed op 8 maart, met zijn af
delingsbal. 

'Willy 'Kuijpers sprak over het 
« gewestplan » te Herent op 11 
maart. Ook daar werd de VU-licht-
beeldenreeks vertoond. 

Op donderdag 13 maart sprak 
volksvert. Nelly Maes op uitnodi
ging van het VNSU, over de 
Vlaamse beweging als ontvoog
dingsbeweging. Talrijke opkomst. 

Ook te Kessel-Lo (14 maart) 
sprak Willy Kuijpers over de ge
westplannen en werden de licht
beelden over dit aktueel probleem 
vertoond. Op 18 maart, sprak 
W. Kuijpers over de Koerdische 
bevrijdingsstrijd. Onze volksvert. 
was reeds lang voor de pers er 
een woord over waagde, op de 
plaats van de feiten gaan kijken. 

Op 20 maart zal in de parochie
zaal van Meerbeek ook een « Ge
westplannen-avond » plaatsgrij
pen. 

LIMBURG 
ROERSEL 
AFDELINGSNIEUWS 

« Vrij-Uit Koersel » begon zijn 
derde jaargang met een aantal 
degelijke artikelen, o.m. over het 
jaar van de vrouw, over fusiepro
blemen, over de zittmgen van de 
Koerselse gemeenteraad en over 
de vaandelvlucht van CVP-PVV na 
Halle. Ons blad wordt in Koersel 
zeer goed ontvangen : dit is een 
enorme stimulans voor onze be
stuursleden. Dat werd bewezen 
bij de jongste bestuursvergade
ring op woensdag 12 maart, die 
voltallig werd bijgewoond en 
waarop arr. voorz. Renaat Van-
heusden zijn waardering uitsprak 
over het werk dat hier gepres
teerd werd. 

MAASMECHELEN 
KANT. VERGADERING 

De kant. raad van Maasmeche-
len vergaderde op donderdag 13 
maart te 20 u. in Hotel Nova te 
Neerharen onder voorzitterschap 
van Marie-Claire Vanderhallen. 
Volgende punten werden behan
deld : 1. Kasverslag. 2. Ledenher
nieuwing. 3. Bestuursverkiezin-
gen. 4. Afdelingsbal. Deze verga
dering werd o.m. bijgewoond door 
volksvert. E. Raskin en arr. sekr. 
Indekeu. 

NEEROETEREN-OPOETEREN 
BESTUURSVERGADERING 

Het afd. bestuur vergaderde ten 
huize van A. Hellings. Op de agen
da o.m. : leden- en abonnemen
tenwerving, organisatie volksver
gadering, werkgroep gemeente
raadsverkiezingen en fusieproble
men. 
VOLKSVERGADERING 

In het kader van de nationale 

oproep zal onze afdeling op 26 
april een grootse volksvergade
ring organiseren. Plaats : Kultu-
reel Centrum, Neeroeteren. Bui
ten de leden en simpatisanten 
van het kant. Maaseik, zullen ook 
deze van de kant. Bree en Maas-
mechelen aangeschreven worden 
voor deze ontmoetingsavond. 
Sprekers : W. Jorissen, E. Ras
kin en J.R. Vandekerckhove. Op 
deze avond zal ook de trekking 
zijn van onze tombola 10 jaar afd. 
Neeroeteren-Opoeteren in 20 jaar 
VU. Iedereen houde deze avond 
vri j . 

FUSIE 
Onze aktiegroep « Opoeteren 

één in de Oetervallei » heeft t i j
dens de karnavalstoet te Opoete
ren een 2000 in de streektaal ge
sproken en geschreven pamflet
ten uitgedeeld aan de toeschou
wers, om op een originele en 
volkse wijze verder te proteste
ren tegen de •< politieke » split
sing van Opoeteren. 

OPGLABBEEK 
BESTUURSVERKIEZING 

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

SINT-TRUIDEN 
VOORLICHTINGSAVOND 
« SCHAARBEEK » 

Sen. Maurits Van Haegendoren 
is onze gast op dinsdag 25 maart 
in hét Kultureel Centrum, Capu-
cinessenplein te St-Truiden, om 
20 u. Hij behandelt er voor ons 
het onderwerp van de dag 
« Schaarbeek is véél meer dan 
een lokettenoorlog ». Vermelden 

«NIEUWE KIJK» 

Deze week krijgen de VU-eden 
van het arr. Leuven weer een 
« Nieuwe Kijk » in de bus. Hope
lijk mag hij bij jou rekenen op 
een simpatiek onthaal. Laat eens 
weten wat men erover denkt aan: 
Elsie De Raedt, M. Noëstr. 21 te 
3031 Oud-Heverlee. 

SCHAARBEEK 

Vele militanten van het Leuven
se hebben zondag tijdens de blitz-
betoging van 11 u. aan het ge
meentehuis van Schaarbeek be
wezen dat onvoorwaardeijk op hen 
mag gerekend worden. Mede dank 
zij hen was deze aktie een suk
ses. Het arr. bestuur was vrijwel 
kompleet aanwezig. 

ST-PIETERSLEEUW 

HOORZITTING GEWESTPLAN 

Dinsdag 4 maart werd door het 
Dosfelinstituut een hoorzitting 
over het gewestplan ingericht in 
zaal Moriau te St-Pieters-Leeuw. 

we nu reeds dat onze volgende 
spreker sen. Maurits Coppieters 
zal zijn, die bij gelegenheid van de 
bestuursverkiezing op vrijdag 25 
apri in het Scoutslokaal ons zal 
onderhouden over de politieke ak-
tualiteit. 

TONGEREN (Kant.) 

KANT. VERGADERING 

In zaal Lido had te Tongeren 
een kant. vergadering plaats. 
Volksvert. Raskin sprak over de 
mogelijkheid tot uitbreiding 
van de werking in het kanton. 

TONGEREN 

AFDELINGSVERGADERING 

De afdeling vergaderde in aan
wezigheid van arr. sekr. Indekeu. 
Volgende agenda werd afgewerkt: 
organisatie bal in zaal Plinius-
fontein ter financiering van de ge
maakte propaganda-kosten in de 
Voerstreek. De afrekening van de 
leden is klaar. De afdeling blijft 
haar aantal van 175 leden behou
den. Een intense kampagne voor 
leden, en abonnementenwerving 
zal gevoerd worden na het afde
lingsbal van 19 april e.k. 

ZONHOVEN 

VERRUIMD BESTUUR 

Op maandag 24 maart vergade
ren al onze aktieve medewerkers 
in lok. Zonnehof. Sen. Rik Vande
kerckhove zal er een uiteenzet
ting houden over de politiek van 
de Volksunie t.a.v. de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST CArr.) 
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. 

AALST 
GEMEENTERAAD BRENGT EENS-

'LUIDEND ADVIES UIT OVER DE 
FUSIEPLANNEN 

De Aalsterse gemeenteraad 
heeft op 6 maart zijn advies uitge
bracht omtrent de fusieplannen. 

Dit nochtans onder het nodige 
voorbehoud : men verwacht im
mers niet dat om het even welke 
fusie de financiële toestand van 
de stad zal gezond kunnen ma
ken. Er bestaan andere mogelijk
heden om hieraan te verhelpen : 
o.m. de door minister Michel voor
gestelde maatregelen om de bud-
getaire toestand van steden met 
een centrumfunktie te saneren. 
Indien de fusie er toch komt wordt 
ze door de gemeenteraad als 
volgt gezien : Aalst plus Erembo-
degem. Nieuwerkerken, Hofstade, 
Gijzegem en eventueel Herder-
sem. Gedacht wordt ook aan een 
« Faluintjesgemeente », waarvan 
de samenstelling evenwel niet 
gespecifieerd werd. Een grote fu:^ 
sie (met Denderleeuw) wordt for

meel van de hand gewezen. Op te 
merken is dat van de kant van de 
BSP-oppositie geen principiële be
zwaren werden geuit tegen het 
door de meerderheid (CVP, VU en 
PVV) voorgestelde advies . 

AALTERBELLEM-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. 

Het was de plaatselijke Volksunie, 
afdeling die hiertoe het initiatief 
had genomen. 

De aangekondigde planoloog 
van de federatie Halle, Jaak De-
blander, had zich op het laatste 
ogenblik laten verontschuldigen. 
Hij had echter de tekst van zijn 
inleiding over Ruimtelijke Orde
ning in het algemeen en in het 
bijzonder voor de streek van de' 
Zennevallei, aan Walter Ganse-
mans doorgegeven die de tekst 
voorlas. Nadien kwam de heer 
Frans Adang, federatieschepen 
voor Ruimtelijke Ordening (VU) 
aan het woord. Ook Lieve Dewit, 
federatieraadslid, was aanwezig. 

De idee van een « Ruimtelij
ke » ordening is noodzakelijk 
ontstaan uit het konstateren van 
een reeks wilde verkavelingen, 
lintbebouwing, willekeurige in
planting van bedrijven, enz. Waar 
in het buitenland zo'n plannen en 
wetten reeds meer dan 50 jaar 
bestaan, is de wet in België 
slechts sinds een paar jaar ge
stemd. De bedoeling is de grond 
in te delen in •• zones » : om te 

wonen, te werken, te ontspan
nen. Dat is, uitgaande natuurlijk 
van het bestaande, wat het ge
westplan wi l . Frans Adang onder
streepte echter de gevaren van 
een al te strikte toepassing : 
grondspeculatle wordt nog maar 
eens in de hand gewerkt, land
bouw, en groenzones kornen tè 
ver van de woonkernen, enz. 
Daarom deze hoorzitting, één van 
een hele reeks in de streek. De 
mensen kunnen op deze hoorzit
tingen hun bezwaren, opmerkin
gen, suggesties kenbaar maken. 
De Volksunie, als werkelijke 
volkspartij, zal in de mate van 
het mogelijke met die wensen en 
bezwaren rekening houden bij het 
advies aan de bevoegde overheid. 

Een geanimeerde diskussie 
rondom de [vele) plannen besloot 
deze vruchtbare vergadering. 

Wie méér wil weten over het 
gewestplan kan altijd terecht op 
één van de volgende hoorzittin
gen die door het Dosfelinstituut 
in de streek worden ingericht, of 
kan zich wenden tot Frans Adang, 
Lieve Dewit of Juul Denayer, 

Mim\ 
MAART 
22. Arr. abonnementenslag (ook op 23). 

Maasmechelen : Kant, bal in zaal Vrij Vooruit, Geeststr. 
2, Eisden-Maasmechelen. Orkest : Tea Break. 
Zonhoven : Afdelingsvergadering. 
St-Truiden : Kultureel Centrum, sen. Van Haegendoren 
over <• Schaarbeek ». 
Tongeren : Arr. raad in de Slagmolen te Genk, 20 u. 
Genk : Algemene VUJO-bijeenkomst in zaal Majestic. 

22. 

24. 
25. 

25. 
28. 

APRIL 
5. Bree : Lentebal in zaal Brouwershuis te Opitter. 
7. Schulen : Afdelingsvergadering. 

10. Maasmechelen : Bestuursverkiezing in Hotel Limburg, 
om 20 u, 

13, Opglabbeek : Statutaire bestuursverkiezing. 
14, Koersel : Statutaire bestuursverkiezing. 
18. Genk : Statutaire bestuursverkiezing, 
19. As : Statutaire bestuursverkiezing. 
19. Tongeren : Afdelingsbal in zaal Plunius Fontein. 
25. St-Truiden : Statutaire bestuursverkiezing. 

MOTIE VAN VU-MAASEIK 
De VU kant. Maaseik in kant, vergadering op 20 februari j l , wil de 
aandacht van diverse instanties vestigen op volgende aangelegneheden: 
1. Het is dringend noodzakelijk het natuurpark Hoge Kempen (12.000 
ha) definitief te beschermen door een wettelijk statuut. De VU protes-
teerd tegen de voortdurende aftakeling van het plateau door kiezel-
uitbatingen en onverantwoorde zgn, toeristische en rekreatieve uitbouw 
allerlei zowel door partikulieren als door overheidsinstanties, 
2. De vzw Streekontwikkeling Maasland die zich voor tal van aangele
genheden opwerpt als het orgaan voor het Maasland, is een eenzijdig 
gestruktureerd (CVP) organisme, dat bijgevolg door de VU niet als 
representatief kan erkend worden. De vzw beantwoordt daarenboven 
niet aan de kriteria van een pluralistische samenstelling, zoals in de 
door het provinciaal bestuur vooropgestelde voorwaarden ter subsidi
ering. De VU wil dat iedere politieke fraktie in verhouding tot haar 
sterkte in vzw Maasland in de algemene vergadering van de vzw ver
tegenwoordigd wordt. 
3. De VU klaagt het misbruik aan dat door het genomen eenzijdig sa
mengesteld organisme wordt gemaakt met zijn « adviezen » i.v.m. de 
fusies in het Maasland. 
4. Wij stellen vast dat het arr. wat betreft werkloosheid, pendelarbeid 
en inkomen één der laagst geklasseerde blijft in het land. Honderden 
gaan dageliks pendelen naar het buitenland, met alle sociale nadelen 
vandien. Tegen 1980 zullen we in ons arr. een werkloosheidspercentage 
van 25% bereiken. Wij klagen aan dat de opeenvolgende en huidige 
regering hieraan niet de minste aandacht besteden, en eisen onmiddel
lijk maatregelen in dit verband. 

MAART 
22. Welle : VU-dansfeest in zaal « Eendracht », Dorp. Orkest 

« The Second Act » en zangeres Christli. Aanvang : 21 
u. 30. 
Wetteren : Kolportage. Samenkomst in De Klokke, om 
9 u. 
St-Niklaas : Ontspanningsnamiddag georganiseerd door 
het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden om 15 u. in 
lok. De Spiegel, Stationsstr. Koffietafel met optreden 
van internationale goochelaar-humorist. Prijs : 25 fr. 
Inschr. : woensdag van 14 tot 16 u. in ons lokaal ofwel 
bij de sekretaris, H, Consciencestr. 21, van 9 tot 11 u. 30. 
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. 

23. 

24. 

25. 
25. 

26 

APRIL 
1. Evergem : Vergadering VU-Meetjesland in zaal Pauluna. 
5. Ertvelde : Verbroedering VU-Waarschoot-VU-Ertvelde 

met zang en optreden van groep « Vlaert » in Vlaams 
Huis De Veldbloem om 20 u. 
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AALST (Arr.) 
DAG DER DUIZEND 

Tijdens het weekend — vandaag 
en morgen — worden 1.000 nieu
we abonnementen op « Wij » ge
maakt. Ook het arr. Aalst wil een 
flink deel hiervan voor zijn reke
ning nemen. Wij rekenen hiervoor 
op de medewerking van allé ka
derleden en propagandisten, maar 
ook op de medewerking van alle 
lezers. Dat kan : door uw persoon
lijke inzet, maar ook door ons te
lefonisch namen op te geven van 
mensen waarvan u veronderstelt 
dat ze bereid zijn een abonnement 
te nemen. Denk eens grondig na 
en telefoneer gerust naar één 
der bestuursleden van uw afde
ling of naar één der verkozenen 
of naar iemand van het arr. be
stuur. Met onze dank voor uw 
medewerking. 

DENDERMONDE 
Op 22 en 23 maart doen alle 

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

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

EEKLO 
NAKLANK KARNAVALBAL 
TE KONTiOH 

Met een eerder klein doch niet 
minder karnavalesk groepje togen 
we op 22 februari II. naar het 
karnavalbal te Kontich. Daarmee 

is dan ook definitief een verzus
tering van onze afdelingen tot 
stand gekomen. Na een welkoms-
drink op « Het Snoekenhof » wer
den we onmiddellijk opgenomen 
in die gezellige en tipische sfeer 
eigen aan onze Kontichse vrien
den. Kortom we hebben ons reu
ze vermaakt, we voelden ons 
thuis ! Tip-top organisatie, waar
van nog veel te leren valt. Bravo 
Kontich, doe zo voort I VU-EekIo 
dankt u allen voor het hartelijk 
onthaal. Wij willen tevens van de. 
ze gelegenheid gebruik maken om 
een deel van het Eekloos Kuituur-
patrimonium aan Kontich af te 
staan. 
MATCH BAL 

Bij gelegenheid van het treffen 
KFC Eeklo-Racing Gent, schonk 
VU-EekIo de matschbal. KFC Eek-
lo won deze op 23 februari van 
Racing met 2-0. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA EEKLO 

Gravin Johannalaan 8. Zitdagen: 
alle werkdagen na 18 u., de zater
dag van 14 tot 16 u. 

ERTVELDE 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Belastingsbrieven kunnen afge
geven worden aan alle bestuurs
leden. Voor inlichtingen kan men 
zich wenden tot L. Van Herrewe-
ghe, Schoolstr. 6, Rieme, tel. 
44.63.80, iedere woensdag van 18 
tot 21 u. en iedere zaterdag van 
9 tot 12 u. 
PROPAGANDAMATERIAAL 

Aanplakbrieven voor het 38e 
Vlaams Nationaal Zangfeest op 
25 mei en voor de 48 IJzerbede
vaart op 29 juni zijn te bekomen 
in het Vlaams Huis De Veldbloem. 
DOSFELINSTITUUT 

In het najaar wordt een kursus 

« Voorbereiding Gemeenteraads
verkiezingen 1976 » ingericht' in 
het Vlaams Huis De Veldbloem. 
Nadere informatie volgt. 

GENTBRUGGE 

PETEGEM-WORTEGEM 

ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN 

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

GENTBRUGGE 
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. 

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 
BESTAANSMINIMUM 

De KOO brengt, overeenkomstig 
art. 4 van het KB van 30 okt. '74, 
ter 'kennis 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. 

MET ZES UIT HEUSDEN 

Met zes moedigen vertrokken 
we uit onze gemeente (6.400 in
woners) naar Schaarbeek, leder 
van ons vertegenwoordigde dus 
een goeie 1.000 Heusdenaars. We 
waren allen goed ingeduffeld, 
soms met 2 tot 3 pulls, als voor
zorgsmaatregel tegen de « heer
lijkheden » van de Schaarbeekse 
para-militaire politiehorden. Zo
lang in Schaarbeek de wetten 
niet toegepast worden geven we 
het niet op. VU-Heusden blijft 
steeds paraat ! Wie volgende keer 
meewil, kan nu reeds inschrijven. 
We hopen nu maar dat er in Des-
telbergen ook enkele « echte » 
wakker worden, dan kunnen we 
misschien zelf een busje inleg
gen. 

VOS-NIEUWS 
De uitgestelde Cyriel Verschae-

ve-herdenking, eerst voorzien in 
de maand februari, heeft plaats 
vandaag, zaterdag 22 maart, in 
het Plus X Parochiaal Centrum, 
Bredenakkerstr. (Eenbeekeinde) te 
Destelbergen. Programma : 18u.: 
h. mis ; 19 u. : feestzitting, spre
ker, de h. Verhelst, voordracht, 
de h. Vandelanotte, optreden van 
het Emiel Hullebroeckkoor. Inkom 
gratis. 

LANDEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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, Melle-Centrum, elke 
dinsdag van 19 tot 22 u. ; Gratiën 
Leurquin, Gontrode Heirweg 171, 
Melle-Centrum, alle dagen ; KOO-
zaken, Godelieve Van Loo, 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. 

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 ! 

Zaterdag 22 maart om 20 u. : 
een avond met Hugo Schiltz 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 
BLANKENBERGE 

DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeente
raadslid Jef Fryns, de Smet de 
Naeyerlaan 78, tel. 050/41.22.39 
of tot H. Van Rijssel, KOO-lid, K. 
Boudewijnl. 25, tel. 050/41.12.01. 

STUDENTENJOB 

Studente vanaf 16 jaar gevraagd 
voor hulp in keuken en zaal voor 
de maand juli of vanaf 15 juli tot 
16 augustus. Spijshuis Béarnaise, 
de Smet de Naeyerl. 25, tel. 050/ 
41.366.54. 

LAUWE 

DIENSTBETOON 
Zaterdag 22 maart van 10 tot 12 

u. : invullen belastingsaangifte 
door Walter Vandevijvere in het 
Prinsenhof. 

MEETJESLAND 
NAKLANK : BAL DER DUIZEND 

Het bal van VU-Meetjesland 
van zaterdag II. werd een over
weldigend sukses. Een bomvolle 
zaal en entoesiaste sfeer. Dank 
aan de VU-EekIo die instond voor 
een perfekte organisatie. Ook 
veel dank aan de milde prijs-
schenkers voor onze tombola. 

MERELBEKE 
SCHAARBEEK 

Onze afdeling was biezonder 
talrijk ingegaan op de uitnodiging 
van Roger Nols om Schaarbeek 
te bezoeken. Zoals bij het af
scheid beloofd : wij keren zo 
vlug mogelijk weer. 

KOLPORTAGE 
Morgen zondag 23 maart kol-

porteren wij met « Wij », waarin 
een uitgebreide fotomontage over 
Schaarbeek. Alle bestuursleden 
en simpatisanten verzamelen om 
9 u. 30 in café « De Kuïel ». Wij 
zullen vooral de nieuwe wijken be
zoeken. 

OOSTENDE-CENTRUM 
BESTUUR 

Tijdens de laatste vergadering 
van het bestuur werd de hand ge
legd op de afwerking van onze 
ledenvergadering van 4 april a.s. 

en werd meteen de datum van 
de bestuursverkiezing vastgelegd, 
nl. op 6 juni a.s. De koördinatie 
van de papierslag werd toever
trouwd aan mevr. Van Coillie. 

OOSTENDE-STENE 

PAPIERSLAG 

Ofschoon deze slag geleverd 
wordt door vier Oostendse afde
lingen blijft de centrale figuur 
toch wel Gilbert Trouwaen, die 
mocht vaststellen dat vorige za-
terag weeral een nieuwe kontai-
ner kon geladen worden. Of
schoon reeds herhaaldelijk voor
gesteld werd zijn benzine te ver
goeden, wees hij dit steeds af. 
Des te beter voor onze kas, en 
beste dank Gilbert. 

OOSTENDE-VEURNE. 

DIKSMUIDE (arr.) 

DE WEST 

Alle kaderleden en gekozenen 
worden thans opgeroepen om het 
tweede kwartaal tot een groter 
sukses te maken dan het eerste. 
De groei moet nu in versneld rit
me geschieden. Op te merken 
valt dat leden die van een socia
listische kas overkomen onze ro
de vrienden erg op de zenuwen 
werken ! Vooruit dan maar, hoe 
meer van onze leden, die tot nu 
toe bij de bond Moyson waren 
naar ons komen, hoe beter ! Ter
loops : op 1 april opent De West 
een eigen kantoor in de Jozef II-
straat te Oostende-Centrum. 

ABONNEMENTENSLAG 

Men kan niet zeggen, afgezien 
dan van de prestaties van Eugeen 
Franco, dat het in O-V-D gonst 
van ijver om nieuwe abonnee's te 
maken. Nochtans ons blad heeft 
het nodig en we hebben maar dat 
als persorgaan. Sommige afdelin
gen maakten nog niet één nieuw 
abonnement. De winterslaap moet 
nu toch voorbij zijn. 

TENTOONSTELLING 

In het Vlaams Huis De Veld
bloem wordt tot 20 april een door
lopende tentoonstelling gehouden 
van kunstschilder R.E. Deschrij-
ver. 

BESTUURSVERKIEZINGEN 

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 
ledenvergadering 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. 

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. 

WAARSCHOOT 

«WIJ. VOOR «WIJ. 

Onze afdeling wil nog 10 nieu
we abonnementen voor « Wij ». 
Alle bestuursleden verzamelen 
morgen 23 maart te 9 u. 45 stipt 
In lok. Donohove, Leest 54. 

WERVIK 

VOOR ONZE SOLDATEN 

Gelieve, van bij de aanvang van 
uw militaire dienst, uw adres op 
te geven. De Vlaams-nationale sol-
datenaktie « Ik Dien » zal u dan 
regelatig Vlaamse lektuur toe
sturen (weekbladen enz.). Ook 
krijgt u een brosjure waarin alles 
staat wat de soldaat moet weten 
nopens zijn rechten. De adressen 
van onze soldaten mogen afgege
ven worden bij één der bestuurs
leden. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 

• WEST-FLANDRIA • 

Verleden kwartaal is dank zij 
een volgehouden propaganda, een 
belangrijke ledenwinst gpboekt 
De ledenwerving mag niet ver-

MAART 

22. St-Kruis (Brugge) : Ledenfeest in de herberg St-Elooi, 
om 20 u. 30. 

22. Zarren-Werken : Lentebal in zaal Riva. 
29. Menen : Jaarlijks VU-bal, afd. Menen en Wevelgem in 

zaal Cortina, 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. 

5. izegem : Jaarlijks bal in zaal Mandeldael. 
11. Diksmuide : Ledenvergadering met J. Vandemeule

broucke. 
11. Oostende-Vuurtoren : Berstuursverkiezingen. 
11. Oostende : Opvoering van « De Zaak ». Kursaal. 

broucke. Vlaams Huis. 
11. Oostende-Vuurtoren : Bestuursverkiezingen. Vlaams 

Huis. 
18. Houthulst : Ledenvergadering met E. Vansteenkiste. 

Zaal Madelon. 
18. Westende : Ledenvergadering met sen. Persijn. 
19. Veurne : Kant. lentebal in zaal Retorika. 

GEMEENTE MOL 
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG 

Bekendmaking van het onderzoek 
Het College van Burgemeester en Schepenen, 
Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29.03.62, gewij
zigd bij de wet van 22.04.70 en de wet van 22.12.70, betref
fende de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening ; 
Brengt ter kennis van de bevolking dat het onteigeningsplan 
« EZAART KAPEL », opgemaakt overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen 
in de vergadering van 3.03.1975 op de Technische Dienst voor 
eenieder ter inzage ligt van 23.03.1975 tot 22.04.1975 van 10 
tot 12 uur. 
Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te maken 
heeft, moet die schriftelijk aan het Schepencollege laten ge< 
worden, uiterlijk op 22.04.1975 te 12 uur. 

slappen ! Week na week zullen 
er opnieuw huisbezoeken afge
legd worden. Het is een plicht 
voor elke echte Vlaming, de 
Vlaams-nationale sociale organi
saties te steunen en te helpen 
uitbreiden. In dergelike organisa
ties kunnen wij bewijzen onze so
ciale taak aan te kunnen en onze 

mensen volkseigen instellingen te 
geven. Volgende zitdag voor Wer-
vik : vrijdag 28 maart, van 18 u. 30 
tot 19 u. 30. 
SOC. DIENSTBETOON 

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 ; Lecompte Noël, Beselare-
str. 1109 ; Jef Claeys, Ten Brie-
lenlaan 108. 
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APPELSIEN LAAT |E ZIEK! 
Zo luidt de titel van een bundel 
aftelrijmpjes, geduldig verzameld 
door onze kollege Maurits Van 
Liedekerke en ingeleid door prof. 
dr. K.C. Peeters, voorzitter van 
de Vereniging voor Volkskunde. 
Dit boekje wordt verkocht ten 
voordele van het Medisch-Peda-
gogisch Instituut « Sint Oda » te 
Overpelt, waar een honderdtal 
ernstig en matig mentaal gehan-
dikapte jongens en meisjes tus
sen drie en vijftien jaar opge
voed en verzorgd worden. Dit in
stituut overweegt overigens een 
uitbreiding voor nog een hon
derdtal vrouwelijke en mannelijke 
mentaal gestoorden, in een aan
gepast huisjeskompleks. Het 
boekje (131 biz.) is geïllustreerd 
met reprodukties van gravuren 
uit de vorige eeuw, zoals die in 
de toenmalige geïllustreerde 
weekbladen verschenen. Samen 
met de lay-out, gaat van het ge
heel een niet te loochenen aan
trekkelijkheid uit. In dit zeer ver
zorgd drukwerk lezen we op het 
einde het kolofon : « Deze bun
del aftelrijmpjes werd verzameld 
door Maurits Van Liedekerke tus
sen 1970 en 1974, met medewer
king van het personeel van Sint 
Oda, Overpelt, kinderen en an
dere mensen uit gans Vlaande
ren, de heer C. Moeyaert (leper) 
voor Frans-Vlaanderen. Deze ver
zameling wordt van harte opge
dragen aan al de kinderen van 
Sint Oda, voor wie aftelrijmpjes 
nooit zullen bestaan ». 

De heer Moeyaert wijdde op het 
einde van het boekje enkele slot
beschouwingen aan aftelrijmpjes 
uit Frans-Vlaanderen. Een der 
mooiste vond hij in Rubroek (ge
boorteplaats van de dertien-
deeuwse wereldreiziger Willem 
van Rubroek) j 

Ulletje mulletje 
wienke, wanke, 
toppe, danke, 
dikke, tiene, 
elve, twoalve, dertiene ! 

Wat zijn nu precies aftelrijmpjes? 
Dat zijn rijmpjes bij het opzeg
gen waarvan men bij elk woord 
of lettergreep een medespeler 
aanduidt. Wie bij de laatste let
tergreep of woord wordt aange
wezen moet de kring verlaten (of 
krijgt ook vaak een opdracht of 
wordt zelf afteiler). 

Het blijkt dat aftelrijmpjes vaak 
overblijfselen zijn van oude be
zweringsformules, cijnstellingen 
of zelfs van toverspreuken. Ver
moedelijk gebruikten de oude 
Germanen aftelrijmen om elke 
tiende gevangene te doden ! (In 
de Amerikaanse fi lm <• The Paths 
of Glory » van Stanley Kubrick, 
wordt het decimeren van een op
standige Franse legereenheid in 
1917 pakkend uitgebeeld, op ba
sis van een tragisch « aftel
rijm »). Er waren daarom tegen-
aftelrijmen, waardoor op voor
hand kon uitgemaakt worden, wie 
zou gespaard worden en wie niet. 
Vermits bij al deze aftellingen 
het lot viel mocht geen cijfer ho
ger dan drie genoemd worden 
(anders ging de cijnsmeester met 
het geld of de duivel met de ziel 
lopen of nog erger, kwam Magere 
Hein op bezoek). Vandaag on
schuldig klinkende aftelrijmpjes 
waren dus vroeger alles behalve 
onschuldig en hadden vaak nare 
gevolgen voor de uitgestotene of 
« getekende ». In het volgende 

aftelrijmpe hoort men duidelijk 
het uit- of afstoten in de laatste 
regel : 

Sik, sak, sont 
Tafeltje, bredje rond 
De tiond sprong In de zij 

(Zee — zie ook Oostendse uit
spraak I) 

Af, wassedij ! 

Dat aftelrijmpjes over de hele 
wereld bekend zijn, blijkt uit het 
feit, dat de « queen of crime » 
Agathe Christie een aftelrijm tot 
leidmotief van een van haar tal
rijke thrillers nam : 

Edelman, bedelman, dokter, 
pastoor 

Koning, Keizer, schutter, 
majoor. 

Guido Gezelle heeft ervan ge
snoept, want hij kende aftelrij
men. IDeze dichter bij uitstek — 
een existentieel dichter — waar
van de rijmen a.h.w. in- en uit
geademd worden, wendde"bewust 
en onbewust deze klankenwater
val in zijn poëmen aan. Wie denkt 
niet aan Gezelle bij volgend af
telrijmpje, kennelijk Westvlaams 
van oorsprong : 

Vlimme, vlamme, 
koterdamme, 
llë laf troef traf 
en gij zijt af ! 

We besluiten graag met een pas
sus uit prof. Peeters' inleiding : 
« Wij hopen dat Maurits Van 
Liedekerke zal voortgaan met het 
verzamelen van materiaal en het 
bewerken volgens de regels van 
de moderne volkskundige meto-
diek. Als hij zich dan verder in
werkt in de bestaande literatuur 
over dit belangrijk en boeiend 
onderdeel van het kinderspel, 
dan mogen wij ons verwachten 
aan een belangwekkende, nieuwe 
publikatie. Wat wij hem van har
te toewensen ». Deze hoop en 
deze wens is ook de onze. (r.c.) 

Het boekje, dat U beslist moet 
lezen en dat U de mooiste herin
neringen aan een voorbije jeugd 
zal oproepen kost 120 fr.. Is te 
bekomen door storting op prk 
000-0927255-32 van vzw steun-
fonds Sint Oda, Kloosterstraat 44, 
3583 Overpelt. 

KRISTUS AAN-OT SCHELDE 

wie Passiespel zegt, denkt Oberammergau. Hier bij ons In Vlaanderen is in de Paasdagen een landelijk 
passiespel te zien. • Kristus aan de Schelde » van Bert Peleman (Puurs 13 april 1915) speelt zich af te 
Mariekerke in het Scheldeland, met zijn vissers, mandenvlechters, klompenmakers, arbeiders en boeren. 
Op de zaterdagen en zondagen 22, 23 maart, 5 en 6 april, telkens om 20 u., op de kerkberm van Mariekerke. 

t Een uitkomst : de woorden hun sociale 
waarde teruggeven ». JJ. Wesselo. 

Tussen Het einde van de Nederlandse esayist J.J .Wesselo (geb. 
1940) en De achtervolgers van Jan Emiel Daele zijn er verschil
lende vergelijkingspunten, altans op het vlak van de literaire 
problematiek. Ze werken allebei op verschillende, duidelijk typo
grafisch gescheiden lagen van de taal, namelijk de sterk literaire 
taaimaterie van het eigenlijke verhaal en de zakelijk gehouden 
mededeling van politieke gebeurtenissen die buiten het ver
haalde geplaatst worden. De wereld van de verbeelding of de 
fiktie is nauw betrokken op het « ik » van de schrijver. Bij Wes
selo zijn er zelfs drie lagen : die van de « auteur » of het taai
scheppende gedeelte, de kursief gedrukte laag van de getuigenis 
van Nguyen Van Tang, een Vietkonggevangene op het tribunaal 
in Kopenhagen (1972), en tenslotte de in een journalistieke 
stij l geschreven samenvatting van vijftien jaar oorlog in Vietnam. 
Wesselo laat de drie « tekstlagen » in een intellektuele span
ning naar één centraal punt toegroeien. Zo iets doet Daele hele
maal niet. Bij Wesselo speelt de eigenlijke problematiek zich he
lemaal af in de geest of het bewustzijn van de « schrijver » : 
hij tracht immers door een « bewustzijnsproces » in het reine 
te komen met de problemen van het schrijversschap, dat zijn 
hele bestaan vervult. Het boek van Wesselo dient in de eerste 
plaats gelezen te worden als een essay. Door het scheppend 
karakter van dit proza grenst het boek evenzeer aan de lyriek 
of de dichterlijke bezinning. 

HET EINDE 
VAN HET LABYRINT? 
De zelfontleding van de « auteur » wordt volledig in beslag ge
nomen door de literatuur, waarvan hij zich wil bevrijden. Dat is 
ook de betekenis van de titel van het boek, dat eindigt op de 
volgende woorden : « Dit is het laatste literaire boek. De litera
tuur is hiermee dood. Dit is het einde van de literatuur » en 
verder : « Ik liet hier een wereld achter, ik stapte eruit « Ik » 
stapte uit. Ik schudde de woorden van mijn verleden van me als 
een natte hond. Er bleef niets van me over. Dit was het einde 
van de literatuur. Van « mij ». Het einde ». 
Met het onderwerp van Wesselo's boek raken we wezenlijk aan 
het probleem dat we van bij de aanvang in deze kronieken ge
steld hebben, namelijk de vraag waarom de literatuur in het 
westerse maatschappelijke bestel zo'n geringe draagkracht 
heeft. Dat geldt echter niet voor schrijvers als Pablo Neruda, 
Heinrich BöII, Gabriel Marcia Marquez e.a. Dat zijn schrijvers 
die in hun situatie en met hun ervaring en ideeën sterk betrok
ken zijn op het lot van hun voIk.Neruda, met zijn ruim gemoed, 
drukt zijn dichterlijk kommunisme uit in de volgende verzen : 

Geef mij voor mijn leven 
alle levens, 
geef mij alle leed 
van heel de wereld 
en ik zal het omzetten 
in hoop. 

In de kern groeit Wesselo naar een gelijkaardig gevoel toe, hij 
wil weg uit de schizofrenie van het schrijvende ik dat de hele 
wereld vereenzelvigt met de wereld van zijn woorden en dat 
daardoor totaal vervreemdt van de tastbare, dagelijkse, bloed
warme, dramatische historische werkeljikheid. Hij wil naar de 
anderen toe, naar een « Wij ». Niettegenstaande alle ironie 
en trappelende woede wordt het intellektuele, estetische proza 
van Wesselo voortgestuwd door het onrustige verlangen naar 
kommunikatie, naar de daad, naar het echte, naar een taal die 
opnieuw vol is van leven. 
Terwijl ik In mijn kronijken, op een tamelijk grote afstand van 
het literaire gebeuren, als een geduldige seismograaf de krach
ten opteken die het onderaardse leven van onze literatuur en 
van onze samenleving voortdurend in beweging brengen, pro
beert Wesselo zich in een strijd met de taal los te schrijven 
uit de verlammende twijfels die zijn schrijverschap van binnenin 
uithollen. Hij is er aktief bij betrokken. Hij noemt zich een late 
Vijftiger, dit wil zeggen een schrijver die zich nog steeds niet 
heeft kunnen losmaken van de literaire teorieën van de generatie 
van de Vijftigers, voor wie het literaire kunstwerk, hoe maat
schappelijk betrokken ook, een zelfstandige wereld van woorden 
is. Als je de kloof tussen de literatuur en de maatschappij in de 
Nederlandse letteren sinds 1950 zou willen bestuderen, moet je 
alleszins rekening houden met het grote gewicht dat de literaire 
kritici in die periode hadden en vooral die kritici die zich op het 
pad van de literaire schepping zelf begaven. 
Buitenlandse figuren als Joyce, Proust, Musil, Butor, Sarrante en 
zelfs Sartre hebben in dat opzicht een grote betekenis voor onze 
letteren. In Nederland is de invloed van de teorie veel groter 
dan in Vlaanderen, vooral op het gebied van de poëzie. 
Die hele ontwikkeling heeft tot een impasse geleid, ze heeft de 
literatuur afgesneden van het„echte ik en van de wereld. Het 
boek van Wesselo is een belangrijk moment in de kritische fase 
waarin de Nederlandse letteren zich thans bevinden. Hij probeert 
er zich literair-filosofisch uit los te wrikken. Nu en dan doet hij 
een uitval naar de burgerlijke maatschappij en het kapitalisme. 
Maar hij kan er niet goed uit weg, hij blijft binnen de gesloten 
cirkel en met de metodes van het op het ik gerichte, verabso
luterende, eksperimentele schrijverschap redeneren. 
Bovendien geeft de taal van de maatschappij waarin we leven 
geen enkele sleutel om de poorten van de ivoren toren van de 
schrijver te openen. Die taal is uitgehold, ze is nog minder kom-
munikatief dan die van de literatuur : « de taal is niet meer bij 
machte over te brengen wat noodzakelijk gezegd moet worden. 
Kostbare dingen te vervoeren ». De geëngageerde literatuur waar 
Wesselo naar toe wi l , stelt zich tot doel de taal te reëvalueren : 
« Er moeten ander woorden komen. Dat blijkt nu. Zakelijker, har
der, doeltreffender ». 

Eugene VAN ITTERBEEK 

JJ. Wesselo, <• Het einde », Amsterdam, Stichting Malperthuis 
(uitgaven voor progressieve literatuur), 1974, 140 bIz. 
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SCENES UIT EEN 

HUWELIJKSLEVEN 

Scenes uit een huwelijksleven, 
namelijk dat van Johan (Erland 
Josephson) en Marianne (Liv 
Ullman). Voor Iedereen zijn zij 
het voorbeeld van een geslaagd 
echtpaar. Zij zijn gelukkig met 
elkaar en zijn er een beetje ver
legen om dat hen zo'n geluk 
werd toebedeeld. Johan doet aan 
psycho-technisch onderzoek en 
zij werkt op een bureau voor ge-
zinsproblematiek. Hij zegt van 
zichzelf dat hij een ideale echt
genoot IS en zij dat zij « de vrouw 
van Johan » is. Na een bittere 
ervaring vonden zij elkaar, kon
den goed met elkaar overweg en 
trouwden. De balans van hun 
tienjarig huwelijk wordt opge
maakt : zij houden ogenschijn
lijk zielsveel van elkaar. Na de 
konfrontatie met een ouder echt
paar, dat op het punt staat te 
scheiden, beginnen ze zelf even 
te praten over het huwelijk, maar 
gaan er vooral niet te diep op in 
omdat het hun eigen konventio-
nele op wieltjes-rollende huwe
lijk wel eens zou kunnen versto
ren. Op zekere dag komt Johan 
thuis en zegt dat hij vertrekt met 
een vriendin, Paula. De slag komt 
hard aan voor Marianne, want zij 
ziet plots dat het heilige glazen 
huisje van hun huwelijk aan 
scherven ligt. Het ergst wordt 
het voor haar wanneer ze te we
ten komt dat Johan Paula reeds 
drie jaar lang kent. Een echt
scheiding volgt. Marianne gewent 
zich stilaan aan het idee en maakt 
zich innerlijk los van Johan. Zij 
komt tot het besef dat zij eigen
lijk nooit echt van elkaar gehou
den hebben. Zij hertrouwen alle
bei, maar komen eikaar terug 
tegen. Dan ontdekken zij dat zij 
door hun ervaringen zodanig ver
rijkt zijn dat zij mekaar gaan 
waarderen en liefhebben op een 
heel andere,^ veel diepere, maar 
steeds onvolmaakte wijze. 
De pers schijnt niet unaniem te 
zijn wat betreft de interpretatie 
van de film (wel wat betreft de 
appreciatie) : « Een voorbeeld 
van hoe het moet » (De Bond), 
« Zoals het klokje thuis tikt, t ikt 
het nergens » (« De Standaard »), 
• De schelp, een maskerade om 
een leegte ,is doorbroken door 
gevoelens, ontmoetingen en er
varingen » C«Film en Televisie»), 
« Zij proberen hun verhouding te 
bepalen met woorden, maar sla
gen er niet in omdat er een ver
schil blijft tussen wat men zegt 
en wat men doet • («De Nieu

we»). Bergmans fi lm is zo echt-
menselijk, dat iedereen zichzelf 
in de plaats kan denken van de 
akteurs en iets van zichzelf, zijn 
problematiek en zijn ervaringen 
terugvindt in hetgeen de perso
nages beleven. Daarin ligt m.i. de 
reden van de verschillende inter
pretaties en de grootsheid van de 
f i lm. Bergman stelt een probleem, 
maar geeft er geen oplossing 
voor : ieder interpreteert het 
voor zichzelf. 
leder stelt zichzelf in de plaats 
van de akteurs en geladen door 
zijn eigen ervaringen ten goede 
of ten slechte, laadt hij de sce
nes met de gevoelswaarde die 
ieder er op dat ogenblik aan kan 
geven. Daarom denk ik dat de 
fi lm heel wat gehuwde paren 
kan doen nadenken en helpen bij 
hun eigen problematiek, terwijl 
ongehuwde paren er reeds een 
ervaring kunnen aan opdoen die 
hun verhouding kan verrijken. 
Men vraagt zich twee belangrijke 
zaken af tijdens, en vooral na de 
f i lm : « Waarom liep het huwe
lijk spaak ? » en « Hoe is hun 
verhouding op het einde van de 
film ? ». Ik zie het als volgt : 
Marianne en Johan zien het hu
welijk als een volledige twee-
eenheid, waarin de één niets is 
zonder de andere. Zij zijn in hun 
huwelijk geen persoonlijkheden, 
met een eigen karakter en denk-" 
wijze. Zij is alleen maar Johans 
vrouw, zoals ze zelf zegt. Dat 
brengt hen geen verrijking, alleen 
een geweldige innerlijke armoe
de. Zij stellen heel hun huwelijk 
ook niet in vraag : daarvoor is 
het veel te broos, dat weten zij 
en dus vermijden zij er angstval
lig elke bezinning over. Maar een 
echtpaar dat zijn relatie niet in 
vraag durft stellen, beleeft een 
steriel en onrijp huwelijk. Johan 
verbreekt de twee-eenheid, waar
schijnlijk omdat hij het eerst de 
armoede en leegte ervan aan
voelt. Hij heeft als eerste een 
stap gezet naar meer persoonlijk
heid. Hij blijft van Marianne hou
den, hij wil alleen weg uit het 
vernauwende keurslijf waarin zij 
zichzelf gesnoerd hebben en 
waarin zij moeten verstikken. Zij 
hebben aan mekaar de ruimte 
niet gegeven om zich te ont
plooien. Marianne gaat op zoek 
naar zichzelf, raadpleegt een psy
chiater, die haar eigen gevoelens 
doet neerschrijven in een dag
boek. Zo begint zij zichzelf te ken
nen, zichzelf te beschouwen als 
een volwaardig op zichzelfstaand 
individu, dat ook nood heeft aan 
anderen, maar in de eerste plaats 
zichzelf is. Pas wanneer je jezelf 

kent, met je eigen kwaliteiten en 
tekortkomingen, kan je in kontakt 
komen met anderen, die je dan 
ook weer ziet als eigen onvol
maakte individuen. Zo zie ik het 
einde van de fi lm dan als een 
weervinden van Johan en Ma
rianne, maar ditmaal openstaand 
voor elkaar, verrijkt door hun er
varingen, bewust van hun eigen, 
maar unieke persoonlijkheid. Ma
rianne zegt dan over hun relatie : 
« Soms versta ik hoe j i j voelt en 
denkt. En dan geraak ik zo vol 
tederheid en vergeet ik mezelf 
bijna, ik veeg mezelf uit. Dat is 
in elk geval een nieuw gevoelen». 
Het is een wegcijferen van jezelf 
om open te staan voor de andere, 
die zijn eigen noden en tekort
komingen heeft en soms heel 
anders dan jezelf kan zijn. Dit 
verschil precies kan je maar aan
voelen wanneer je jezelf kent. Je 
kan dan de andere gaan ontdek
ken en aanvaarden, en dat ver
vul je dan juist met enorme te
derheid. Later zegt Johan : « Ik 
kan alleen maar voor mezelf spre
ken en ik geloof dat ik je liefheb 
op mijn onvolmaakte, totaal 
egoïstische manier. En soms denk 
ik dat j i j mij liefhebt op jouw 
ijverige en verdomd kippige ma
nier. Ik geloof heel eenvoudig 
dat wij elkaar liefhebben. Ja, op 
een aardse en onvolmaakte 
wijze... ». 

Bergman maakte de f i lm oor
spronkelijk voor de TV. De ver
schillende afleveringen hadden 
elk een titel die sprekend was 
voor dat deel. Hij bracht ze sa
men, met behoud van deze titels, 
tot een f i lm die drie uur duurt, 
waarin voortdurend gesproken 
wordt en alles draait rond slechts 
twee personen (er zijn vier klei
ne nevenrollen, die wel belang
rijk zijn voor de diepere waarde 
van de hele f i lm, maar die qua 
duur te verwaarlozen zijn). Het 
is een hele opgave dit uit te 
kijken, maar de fi lm boeit van het 
eerste beeld tot het laatste en 
van het eerste woord tot het laat
ste. Men vindt niets terug van de 
symboliek van Bergmans vroege
re fi lms. Het kamerawerk en de 
dekors zijn zo sober mogelijk ge
houden en daardoor komen de 
dialogen en de inhoud van het 
gebeuren op de voorgrond te 
staan. Subliem is daarbij de ver
tolking door Liv Ullmann. Het is 
een f i lm die je verrijkt, omdat 
hij je doet nadenken over jezelf 
en de anderen. 

M. MIchielsen 

Zaterdag 22 maart — BRT 
HAPPY LANDING (1938) 
Tweede fi lm uit de Sonia Henie-reeks. Deze maal wordt haar hoofd 
op hol gebracht door een Amerikaan op doorreis in Noorwegen. 
Soniaatje reist hem na en zal in grootse revue-taferelen optreden. Van 
Roy del Ruth, met Don Ameche. 

Zaterdag 22 maart — RTB 
THE KING'S THIEF (1955) 
Romantisch verhaal in mantel- en degentrant van Robert Z. Leonard, 
met Edmund Purdom en Ann Blyth. Een vals en heerszuchtig hertog 
wordt ontmaskerd door een joilg officier. 

Maandag 24 maart — BRT 
JANE EYRE (1970) 
Zesde verfilming van het beroemde boek van Charlotte Brontë. Regis
seur Delbert Mann heeft dit keer resoluut gekozen voor een moderne 
gevoeligheid. Het landschap is sterk romantisch inspirerend geïnte
greerd. Vertolking door een verstilde Susannah York en een ruwe 
George C. Scott. 

Woensdag 26 maart — RTB 
THE CARDINAL (1963) 
Geromaniseerde karrière van een priester, naar het boek van Henry 
Morton Robinson. Hoewel oppervlakkiger dan het boek, is deze trans
positie door Otto Preminger niet zonder kwaliteiten. Met Tom Tryon 
en Romy Schneider. 

Vrijdag 28 maart — BRT 
DE EREBOOG (1968) 
Eindelijk eens een andere Hongkongfilm dan de vele westerns die 
we momenteel in onze bioskopen te zien krijgen. De f i lm is van de 
Formosaanse jonge kineast Shu Shuen. 
In de 8ste eeuw, gedurende de Ming-dyn.astie, wordt een 35-jarige 
weduwe verliefd op een kapiteit. Uit eerbied voor haar overleden echt
genoot, gaat ze een pijnlijke worsteling aan tegen haar gevoelens. Een 
werk vol subtiele nuances, teder en delikaat, omgezet in een zeer 
mooie kinematografische taal, ondersteund door een schitterende 
vertolking en een heerlijke muziek. 

Vrijdag 28 maart — RTB 
LA PASSION DE JEANNE D'ARC 
Het is eigenlijk wraakroepend hoe onze beide nationale zenders schij
nen te volharden in hun kinematografische kommunikatiestoornis. 
Want weer eens zenden zij op één avond twee interessante fi lms uit. 
Voor een cinefiel is het soms een moeilijke keuze... 
Op de RTB krijgen we dus de klassieker van Carl Dreyer te zien, over 
het proces tegen Jeanne d'Arc en haar dood op de brandstapel. Het 
is een prangende fi lm die bestand is gebleken tegen de voortschrijden
de filmtechniek. Met Renée Falconetti. 

STADSBESTUUR AALST 
Openverklaring van vacante betrekkingen In het stedelijk 
werkliedenkader. 
Volgende betrekkingen zijn te begeven : 
1 geschoold arbeider B (schrijnwerker) • stad. 
3 geschoolde arbeiders B (buizenleggers) • regie. 
20 geschoolde arbeiders A - stad. 
6 halfgeschoolde arbeiders - stad. 
1 schoonmaakster - stad. 
De kandidaturen voor deelname aan de examenproeven wor
den ingewacht tot uiterlijk 30 april 1975. Zij moeten bij ter 
post aangetekende brief worden gericht aan het college van 
burgemeester en schepenen - Stadhuis, Grote Markt 3 te 9300 
Aalst. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelij
ke of telefonische vraag bekomen worden ten stadhuize. Gro
te Markt 3, 9300 Aalst (Telefoon : 053/21.57.51 - toestel 113 
of 114). 
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IGNACE BAEBT 

OFTE JEREMY ? 

Vooreerst een pluim voor de jon
gens van het zondagnamiddag-
famiiieprogramma « Binnen en 
Buiten », dat sedert twee keer in 
een nieuw kleedje gestoken, in 
een aangename sfeer overkomt. 
Een gezellig dekor, een onge
dwongen en ongekunstelde pre
sentatie van Luc Appermont zon
der de soms vervelende en grove 
fratsen van Capiau waren dan 
ook dé geschikte omgeving om 
de talentvolle Ignace Baert alias 
omgedoopte Jeremy aan het gro-

lijsten in « hold on » en zijn zoe
ken naar « The key » zijn teksten 
doordrenkt van hoop, illusie en 
desillusie in de man^vrouw ver
houding, om in « Sin city » van 
de morgen te ontwaken en vragen 
te stellen, en ontnuchterd in het 
ritmische « watching the world » 
er het beste van te nemen. Even 
voelt hij zich de « Lonesome cow-

• boy » en laat zich omringen van 
B.J. Cola op pedalsteel en Ray 
Jackson mondharp, plus de vokale 
begeleiding van ondermeer Made
leine Bell. In het mooie Bee Gees 
klinkende « Turning round » weidt 
hij uitgebreid uit over de mense
lijke betrachtingen, om dan met 
een kort « Goodnight », begeleid 
door Ronnie Leahy aan de piano 
en strijkers romantisch afscheid 
te nemen en bij het einde goeie-
nacht te fluisteren 

(RCA - A & M 88.566-IT) 

te publiek voor te stellen. Hij is 
bij ons reeds enkele jaren In de 
running, en oogstte beperkt suk-
ses, samen met zijn Lilac Street 
Band en de singel « Bestseller », 
voor hij even later solo ging. Hij 
nam deel aan het Tokiofestival, 
en bracht men de singel « Ohio 
to Tokio » uit, die echter de mist 
inging. 
Met ondermeer « More than sym
pathy » ontdekte men dat Igace 
vooral een talentvol komponist 
is, en zijn nummers liggen er
gens in de lijn van de zeer melo-
dieuse tragere Beatle- (lees 
McCartney) songs. Kontakten met 
Claude Franpois leverden hem 
een meer klinkende naam Jere
my op, en interesse voor zijn 
nieuwste plaat « Sad, sad song » 
die ook bij onze zuiderburen ver
schijnt. Met producer Terry Dem-
sey die ondermeer ook voor Da
vid Cassidy werkte werd in de 
Londense studio's een nieuwe op
name gemaakt, speciaal voor de 
Engelse markt. De plaat kreeg 
een erg goed onthaal en het lijkt 
erop dat deze « sad sad song » 
er achteraf niet zo triest zal uit
zien. Ignace schreef tussen haak
jes ook het tweede finalenummer 
van An Christy dat net niet de 
topscore haalde. Kortom, een 
naam om te onthouden. 

(Philips 6021-123) 

CHRIS DE BURGH 

Soms duikt onverwacht een mo
derne troebadoer uit het onbe
kende op om zijn plaats in te ne
men in de keiharde muziekjungle. 
En als hij er dan nog in slaagt om 
suksesvol het voorprogramma van 
een heavy-groep als Supertramp 
op toer te versieren met zijn zelf
geschreven melodieuse muziek 
verdient hij dan ook ruime aan
dacht. Hij nam het initiatief Doug 
Flett te interesseren voor zijn 
nummers, en samen met Guy 
Fletcher werd de eerste elpee 
« Far beyond these castle walls » 
in produktie van Robin G. Cable 
opgenomen. Van de eerste tonen 
wordt je door zijn romantiek mee
gesleurd. Strijkers en fagot om-

SINGELS 

Een nog vri j onbekende Paul Roe-
landt was in « Binnen en Buiten » 
te gast met zijn eerste plaat « Het 
land waar ik geboren ben » die 
goed meevalt. Zowel kwa stem
geluid als begeleiding klinkt hij 
wat in de cowboystijl van Will 
Tura, vooral duidelijk te horen op 
het B-kantje dat country getint 
klinkt en gezellig overkomt. (UP 
83-6934). 
Two Man Sound is samen met de 
Pebbles nog steeds de banierdra
ger van de Engelstalige inlandse 
produktie onder leiding van ex-
Wallace Collection-leider Sylveer 
van Holmen. Hun nieuwste singel 
« Money money » is een lekkere 
ritmische dansplaat en meestam-
per in eigen produktie, en een tip 
voor de hitlijsten. (Pink Elefant 
22.883-Y). 
Deep Purple was enkele jaren te-
lug een der meest gevolgde Brit
se heavygroepen en met de nieu
we zanger David Coverdale en de 
elpee « Burn » geraakten ze na 
een reeks moeilijkheden uit het 
slop. Met de nieuwe singel 
« Stormbringer » brengen ze een 
stevig voorproefje dat muzikaal 
zit en zeker evenwaardig is aan 
wat ze in hun beste dagen pres
teerden. Het wordt duidelijk dat 
deze in het zicht zijn. 

(EMI 5C006). 

Sergius 

in een heel ander daglicht stel
de, begeleid van Amerikaanse 
muzikanten met kopers, melo-
tron, mini-moog en synthesiser. 
Na zovele jaren al de zaaltjes 
met-de-gitaar afgeschuimd te heb
ben, gaat hij nu de koncerttoer 
op, die na de « Van Speyck » te
levisieshow in de Stadsschouw
burg van Maastricht start, samen 
in 'n programma met de Perzisch-
Engelse folkzangeres Shusha en 
de stralende Amerikaanse Lori 
Lieberman die we aan het werk 
zagen in de Unicef-televisieshow 
met haar onvergetelijk lied « Kil
ling me softly ». Na zeven dagen 
Nederland is de show bij ons 
gisteren, 21 maart, heden zater
dag, 22 maart, in het K.C. te Has
selt en zondag in «B & B» Vlaam
se televisie. Waarna ze 's avonds 
de toer afsluiten in het Rotter
damse Hofpleinteater. Kaarten 
zijn aan de kassa verkrijgbaar, 
of telefonisch bij voormelde tea-
ters. Reservering is gewenst. 

JAN YOORS : ' 
BEWOGEN EN DIREKT 

In de rij der Vlaamse kunstenaars 
van zijn generatie is Jan Yoors 
V Antwerpen 1922), zowel in zijn 
levensloop als in zijn werk, een 
aparte verschijning, een buiten-
been. Sedert kort vooral via de 
media ruimer bekend, sedert ja
ren echter ook reeds door zijn 
veelgelezen boek Wij, Zigeuners 
(Uitg. Manteau, Brussel - Den 
Haag, 1967), een boek dat inmid
dels in ettelijke Europese en bui-
ten-Europese talen verscheen, 
bezit de figuur van deze kunste
naar-zwerver, zoon uit het artis
tieke gezin van de Antwerpse 
glazenier Eugeen Yoors, een bij
zondere aantrekkingskracht. 
Dat tot nogtoe het werk van Jan 
Yoors ten onzent ietwat in de 
schaduw bleef is precies het ge
volg van 's kunstenaars biogra
fische gegevens : zijn jarenlange 
'omzwervingen als adolescent, 
met de zigeuners mee doorheen 
geheel Europa, zijn verblijf sedert 
meer dan een kwart eeuw te 
New York, alwaar hij, ook al ver
loor hij nooit kontakt met Vlaan
deren en Europa, zijn kunstam-
bachtelijke aktiviteit ontwikkelde 
en een suksesrijke karrière van 
dekoratief kunstenaar opbouwde. 
Jan Yoors is inderdaad een afge
tekend talent op het gebied van 
het sierkunstige en het monu

mentale, ook al strekt zijn akti
viteit zich, behalve op het terrein 
van het wandtapijt, ook uit op 
dat van het schilderij, de grafiek, 
de rondplastiek, niet te verge
ten dat van fi lm en fotografie. 
In de retrospektieve tentoonstel
ling die door het Gentse stads
bestuur en het ministerie van 
Nederlandse Kuituur in het Kul-
tureel Centrum der voormalige 
St.-Pietersabdij in de Artevelde-
stad tot stand is gekomen, valt 
in de eerste plaats de tapijtkun
stenaar op. Men leert er hem 
kennen uit een vijftigtal wand-
kleden ,ontstaan tussen 1948 en 
nu, de meeste in de loop der 
laatste twee decennia. Jan Yoors' 
wandtapijten met hun ongekom-
pliceerde kompositieopbouw, met 
hun heldere en leesbare motie
ven, wanneer het gaat om figura
tie of met hun tot het essentiële 
herleide abstrakte vormen, wan
neer de kunstenaar het hield bij 
het voorstellingsloze, met hun 

• vrank-sprekende kleurtegenstel-
lingen ook, beantwoorden steeds 
aan de bekledende en versieren
de funktie die zij te vervullen 
hebben. Aldus schakelen zij zich 
In bij het beste van de Europese, 
in het bijzonder Zuidnederlandse 
legwerktraditie. 

Zowel uit de vormsymbolische 
zegging der abstrakte komposi
ties als uit de tematiek en de 
formele uitwerking hiervan in de 
figuratieve wandtapijten, beide 
soorten steeds uitgevoerd in een 
verzorgde klassieke haute-lisse-
techniek en zonder de minste 
toegeving aan de in de heden
daagse tapijtkunst wel eens op
dringerige zin voor spektakulaire 
mengprocédés, blijkt Yoors' ly
rische persoonlijkheid, zijn be
wogenheid, zijn ongesofistikeerd 
vermogen-tot-vertederd-zijn. De 
warme ondertonen van dit werk 
zijn niet het minst hoorbaar in 
die komposities waar de kunste
naar inspiratie put uit de sen
suele kurven van het vrouwen-
naakt, veelal met een milde me
lancholie benaderd en met een 
ontegenzeglijk viriele syntese-
kracht verwerkt. Dit laatste ver
leent aan Yoors' werk bovendien 
een populistiscii karakter van 
goed allooi en houdt het buiten 
de sfeer van avant-garde-preten-
tie en arti tieke steltloperij. Het 
is direkt als design, bevattelijk, 
gevoelsgeladen, mededeelzaam, 
toegankelijk, berekend op open 
oog en hart van velen, in één 
woord : het is sociaal, een hoe
danigheid die door niet weinigen 
met misbaar wordt voorgestaan, 
doch maar al te vaak radikaal 
gemist. 

Deze hoedanigheid vindt men ook 
in het overige werk : in de ver
tellende foto's, in de metalen 
skulpturen, eenvoudige interpre
taties van de tema's van vrouw 
en moederschap, in de reeks 
houtskooltekeningen, die, date
rend van enkele jaren terug, zich 
als een stoere reeks grafische 
metopen lezen laat. Op het tema 

>rrï;, 

DIMITRI VAN TOREN 

Vorig jaar vierde hij zijn tien jaar 
als kleinkunstenaar op de plan
ken, en meteen verscheen ook 
een elpee die Dimitri van Toren 

van het vrouwennaakt brengt 
Yoors hier soepele variaties in 
bladschikking en forse lijnvoe-
ring. Het is grafiek die wil aan
spreken, niet via de geraffineer
de en komposiete aanwending 
van een veelheid van middelen, 
maar direkt en met de punch van 
een affiche of een siglum. 
In zijn schilderijen — er worden 
er een zeventigtal getoond —, 
ontstaan tussen 1952 en 1962, is 
Yoors wellicht voor velen iets 
minder overtuigend. Weer moet 
worden onderstreept dat het dui
delijk is dat Yoors zich niet in
laat met pikturale problemen. In 
een vereenvoudigend en toch sen
sueel tracé vangt hij eenvoudige 
meisjes- en vrouwengestalten en 
plooit ze open tot sierlijke sche
ma's. Koloriet en faktuur blijven 
hierbij ondergeschikt aan de wil 
tot het dekoratieve. 

Nog tot 31 maart dagelijks gratis 
toeganl<eliil< in de voormalige St-
Pieters a bd ij, St.-Pietersplein, 
Gent. 

Jan Yoors, houtskooltekening uit 1968. 

SCHILDERIJEN SCHRIJVEN 

OF POËZIE ZIEN 

Nic Van Bruggen is voor « Wij •-
lezers een vertrouwde naam. 
Vele jaren schreef hij kritische 
bijdragen over kulturele en an
dere gebeurtenissen, die bleven 
boeien door hun openheid voor 
alle nieuwe artistieke verschijn
selen .Nu stelt hij tentoon in 
galerij Nova, Nekkerspoel te 
Mechelen, waar Hugo Schiltz 
deze tentoonstelling opende en 
Henri-Floris Jespers inleidde. 
Nic Van Bruggen (Merksem, 
1938) werd vooral als dichter be
kend. Enkele tijd geleden werd 
hij de medestichter van de nage
noeg uitsluitend Antwerpse groep 
' Pink Poets -, die eerder een 
persoonlijke dan een literaire bin
ding nastreven. Gedichten uit 
zijn jongste bundel - Ademloos 
seisoen - werden bekroond met 
de poësieprijs van Knokke-Heist 
(1973) en het jaar daarop ver
wierf Nic Van Bruggen de Blanca 
Gijselen-prijs. 

Van Bruggen is ook een der dich
ters, die een grote belangstelling 
heeft voor de plastische kunsten. 
Vele jaren geleden was hij reeds 
betrokken bij de groep « G-58 » 
te Antwerpen en werd hij ook 
een woordvoerder van de Nieuwe 
Vlaamse School Als autodidac-
tisch schilder debuteerde Niko-
laas (zo luidt zijn schildersnaam) 
in galerij Margareth'a de Boevé 
en nam hij deel aan enkele 
groepstentoonstellingen. 
Inleider Henri-Floris Jespers on
derstreepte nu, dat de « schrift
schilderijen » minder met litera
tuur en woorden hebben te ma
ken dan op het eerste gezicht 
schijnt. " De dichter breidt zijn 
grondgebied uit door er een 
nieuw domein aan toe te voe
gen, een spel van lijn en kleur, 
waarin het woord zich onherroe
pelijk verliest en oplost ». Voorts 
wees hij op de verstrengeling 
van action-painting en action-
writing en hij noemde het werk 
een verheerlijking van de schil
derende, schrijvende hand. 
In een gevat openingswoord liet 
Hugo Schiltz opmerken « dat de 
politieker zich tot de dichter ver
houdt als de betonarbeider tot 
de edelsmid, ofschoon de politie
ker wel iets gemeens heeft met 
de dichter, nl. het gebruik van 
woorden als maskers om de ware 
persoonlijkheid te verbergen ». 
En, zo kan men eraan toevoegen, 
om de realiteit die in of achter de 
woorden schuilgaat, op te roepen, 
te suggereren en over te dragen. 
Hoe dan ook, Nikolaas schildert 
met de woorden van Nic Van 
Bruggen, die op een proefonder
vindelijke wijze poësie en plas
tische voorstelling en beeld tot 
een eenheid wil versmelten. Hoe 
deze verzoening tussen twee 
werelden verloopt kan men tot 1 
april nagaan in galerij Nova. 

Hilda Uytterhoeven 
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V|RIJ€TÜD 

KLEINE REVOLTE ? 

Wij gaan slechte tijden tegemoet. 
Wij hebben het al van tientallen en tientallen mensen gehoord. Kleine 
mensen die de krisis van de dertgerjaren meemaakten. Die de oor
logten) meemaakten. Die de vrucht van een leven lang hard werken 
in de inflatie verloren zien gaan. Die gelaten, met een tikkeltje hoop 
misschien nog, de « grote koppen » aanhoren en even later vaststellen 
dat het maar prietpraat was. Die schrik hebben voor afdanking en 
werkloosheid. Die weten dat de machthebbers geweldig aan het 
knoeien zijn, maar hèt niet durven zeggen. Die zich bitter glimlachend 
afvragen welke » lukse » zij achterwege zouden moeten laten, vermits 
zij er nooit gekend hebben. Die overal om hen heen de korruptie welig 
zien tieren. Die... 
Kurieus is wel vast te stellen dat één tak van de ekonomie, die eigen
lijk zuiver verkwistend is, waarin immoreel hoge bedragen worden 
besteed aan waarden die er geen zijn, dat in de sportkommerce nog 
niet veel merkbaar schijnt te zijn van de dreiging die boven ons hoofd 
hangt. De stadions lopen nog vol. Er worden ongelooflijke prijzen 
betaald voor minderwaardige spektakels. En de afdokkende supporter 
is er zich zowaar nog geëngageerd gaan voelen bij. 
Heeft het te maken met de moeheid van de mensen, steeds maar 
gekonfronteerd te worden met problemen waarvoor zij, die ervoor 
betaald worden, geen oplossingen kunnen of willen vinden ? Wil men 
rond het sportveld de angst voor morgen vergeten en wegschreeuwen? 
Is men het gezever van Leo-den-andere en konsoorten beu ? Wil men 
mensen zien die tenminste iets doen ? Geloven zij het allemaal wel, 
met in het achterhoofd de idee van « après nous Ie deluge ? ». Is de 
wending naar onbenulligheid de manifestatie van bereidheid tot passi
viteit ? Kiest men de bereikbare onwaarden boven de onbereikbare 
waarden ? Zijn wij blij met het beetje dat de sport ons kan bieden, 
omdat de politiekelingen en andere machthebbers van het vele dat ze 
beloven simpelkens niets kunnen geven ? 
Is onze getrouwheid aan de povere sport onze povere kleine revolte ? 

Ky 

Het Limburgs Universitair Centrum wenst een wervingsreser
ve aan te leggen voor volgende graden van het administratief 
en technisch kader 
Eerste Technicus : diploma, getuigschrift of brevet van volle
dig niet universitair onderwijs van het korte type 

• Technidus en Eerste Geschoold Werkman : diploma, getuig
schrift of brevet van volledig hoger secundair technisch on
derwijs 
Adjunct-technicus en Geschoold Werkman : diploma, getuig
schrift of brevet van volledig lager secundair onderwijs 
Adjunct-correspondent : diploma, getuigschrift of brevet van 
volledig lager secundair onderwijs. 
Voor onmiddellijke dienstneming wordt, uitgaande van deze 
wervingsreserve, de aanwerving in volgende functies voor
zien : 
— Laborant Scheikunde (eerste technicus) 
— Prosector Menselijke Anatomie (technicus) 
— Electricien Technisch Onderhoud (eerste geschoold werk

man) 
— Amanuensis Tandheelkunde-Geneeskunde (adjunct-tech

nicus) 
— Secretariaatsbediende (adjunct-correspondent). 
Bijzondere voorwaarden : 
— Belg zijn ; 
— voldaan hebben aan de militieverplichtingen ; 
— houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag ; 
— de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending uiter
lijk op 9 april 1975 op de post afgegeven, en geadresseerd 
worden aan de Vaste Secretaris van het Limburgs Universi
tair Centrum, Universitaire Campus, 3610 Diepenbeek, en 
dienen aan de hand van een op dit adres aan te vragen solli
citatieformulier en met toevoeging van een bewijs van goed 
zedelijk gedrag voorgedragen te worden. De kandidaten zul
len worden opgeroepen voor de selectie naargelang de be
hoeften. 

NORMAAL 

De BOK-jongens (Belgisch Olim-
pisch Komitee) hebben in allerijl 
de presidenten van een aantal 
sportfederaties bij elkaar geroe
pen om eens van gedachten te 
wisselen over het dekreet van 
de Vlaamse kultuurraad, betref
fende de amateur-sportbeoefe
naar. Zoals te verwachten zijn de 
federaties helemaal niet blij met 
dat dekreet, dat in feite de macht 
van klubs en federaties gevoelig 
beknot, en die van de individuele 
sportbeoefenaar uitbreidt. De 
kern van de zaak lijkt ons te zijn 
dat de meeste klubs geen échte 
liefhebbersklubs wensen te zijn. 
Anders zouden de bepalingen van 
het dekreet hun, zo denken wi j , 
logisch lijken. 

LAAT MAAR ZO 

De hoop van het vaderland, onze 
nationale UEFA-junioren, hebben 
van Ierland verloren met 0-1. Die 
nederlaag vinden wij helemaal 
niet erg. Wel het feit dat zowel 
die van ons als de leren een 
rotpartij voetbal (nou ja. ) speel
den. Het Goethals-taktiekje lag 
er weer vingerdik bovenop. De 
snotapen maten zich zowaar ve-
dettenstreken aan. Voor ons part 
mag men dat gedoe stillekens zo 
laten. Geen mens interesseert 
zich daarvoor — en terecht — en 
de aanbreng voor de voetbalsport 
lijkt ons aan de negatieve kant te 
liggen. Ofwel laat men die kna
pen voetbal spelen op een goede 
manier, ofwel verknoeit men er 
verder geen geld aan. Maar van 
dat astemblieft niet meer. 

OVERBODIG 
Voor ons moeten niet alle 
voetbalwedstrijden ergens in Eu
ropa op het TV-schermpje, ver 
daarvan. Wij vinden het persoon
lijk al meer dan welletjes zo. 
Maar we kunnen ons best voor
stellen dat er heel wat voetbal
liefhebbers graag de wedstrijd 
Engeland - Duitsland hadden ge
zien, omdat er deze keer eens 
niet bekertaktiekjes moesten bij 
te pas komen. De TV mocht ech
ter de wedstrijd niet uitzenden 

. omdat er op Anderlecht enkele 
knapen hun eerste wankele pas
sen op de weg naar de glorie 
poogden te zetten. Men had het 
anders niet hoeven te laten, 
want voor de drie man en de 
peerdekop die te Anderlecht kwa
men opdagen had het niet veel 
verschil gemaakt. 

BESLIST ? 
Is de voetbalkompetitie gespeeld? 
Het heeft er alle schijn van. Voor 
een uitverkocht stadion speel
den de nummers één en twee, 
zeggen Erweedeejem en Ander
lecht, verleden zaterdag tegen 
elkaar. Had Anderlecht gewon
nen, ware alles te herbeginnen 
geweest voor RWDM, want dan 
zou de voorsprong geslonken zijn 
tot twee punten. Maar RWDM 
won met 1 - O, en voerde aldus 
zijn voorsprong op tot zes pun
ten, tien wedstrijden vocfr het 
einde. De zaak schijnt nu be
slecht. En als RWDM nu nog Ant
werp uit de beker kan wippen, 
en met Anderlecht in finale komt, 
dan gaan de twee belangrijkste 
Europese kompetities (landskam
pioenen en bekerhouders) zéker 
naar Brussel. 

het f unktioneei kombinatiemeubel in eigentüdse, 
nuttige, estlietisclie vorm. 

Onze 
stodiedienst 
lost 
uw 
woonproblBBin 
Bratis op 

NIET VET 
Verleden jaar wonnen « wij •> zo
wel op het individuele als op het 
kollektieve vlak de landenveld-
loop. Dit jaar was het even slecht 
als het verleden jaar goed was. 
De eerste Belg was deze keer 
tiende, en dat was dan nog de 
eeuwig jonge Gaston Roelants. 
Maar er zijn verzachtende om
standigheden. Een paar vaste 
waarden (Debecq en Lismont) 
konden niet aantreden wegens 
ziekte. En onze troefaas Miei 
Puttemans liep er ook al op «floe
ren benen» bij. Hij was namelijk 
onvoldoende hersteld van een 
ziekte, en de beslissing te lopen 
is maar op het laatste ogenblik 
gevallen. Verkeerd dan nog. 
De uitleg van Miei Puttemans na 
zijn « nederlaag •> was van de 
sportieve soort. Hij zei dat hij 
onvoldoende hersteld was, en 
zich daardoor niet voldoende kon 
voorbereiden. Maar hij voegde er 
onmiddellijk aan toe dat hij zich
zelf, op het toppunt van zijn for
me, ook niet veel kans had ge
geven de landenveldloop te win
nen. Een cross van twaalf kilo
meter, zei hij, is te lang en te 
zwaar voor hem. En dat denken 
wij ook. Tenminste op dit ogen
blik. 

GEEN UITZONDERING 

De kapitein van de Mexikaanse 
tennisspelers laat weten dat hij 
zijn horigen verbod heeft opge
legd uit te komen tegen hun kol
lega's uit Zuid-Afrika. Reden is 
nog altijd de in dat land gehul
digde apartheidspolitiek, waarbij 
de zwarten het voorwerp zijn van 
schandelijke diskriminatie. Of dat 
al dan niet het geval is, doet hier 
niets terzake. Maar als men alle 
landen moet weren waar bevol
kingsgroepen op een of andere 
manier het lijdend voorwerp zijn 
van min of meer ernstige diskri
minatie, dan kan men niet één 
internationale sportontmoeting or
ganiseren. Het zal niet eens no
dig zijn daarvan voorbeelden te 
geven • ze zijn met handvollen 
voor hel grijpen. ' 

DISKRIMINATIE 

In de Franstalige sportpers wordt 
er nogal eens over geklaagd dat 
de Waalse televisie minder sport-
reportages uitzendt dan de Vlaam
se. Zo werd verleden zondag wèl 
de Vlamingen het voorrecht ge
gund de landenveldloop te Rabat 
te volgen, maar niet de Belgen. 
Strikt persoonlijk zouden wij niet 
ongelukkig zijn als onze bloed
eigen BRT wat van de overvloed 
aan sport wou vervangen door 
interessantere uitzendingen, maar 
wij kunnen toch wel de « ko-
leire » van de franstalige sport
liefhebbers begrijpen. Wat zou
den zij ervan zeggen in zo'n ge
val eens even over te schakelen 
naar de BRT ? Wie weet zouden 
wij ook dat niet overleven. 

VAN DAG 

9 MAANDAG: In Charleroi neemt 
een sjotter ontslag. Hij denkt dat 
hij zo hard moet werken dat hij 
binnenkort moe zou kunnen wor
den • DINSDAG : In de basket
balkompetitie staat Lierse zeven
de met 34 punten en Standard 
4de met 32. Dat kan # WOENS
DAG : De rooie kameraden in de 
Sovjetunie worden modern. Bij 
een aflapperij onder supporters 
vielen een handvol doden DON
DERDAG : Hèt nieuws : de spe
lers van Anderlecht zullen vóór 
de belangrijke wedstrijd op 
RWDM niet in afzondering gaan. 
Slecht voorteken • VRIJDAG : 
Leulliot vond moeilijk een spon
sor voor zijn koers. Wij hebben 
nog nooit een sponsor gevonden 
• ZATERDAG : De Fransen zijn 
kwaad omdat onze Merckx niet 
voldoende kompassie heeft met 
hun Poulldor • ZONDAG : Het 
bestuur van een Franse rugby-
ploeg ging in hongerstaking we
gens onrechtvaardige straffen. 
Na te volgen voorbeeld O 
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VENUS, DE MISTERIEUZE 

Wie in de afgelopen week Ve
nus even gadesloeg is natuur
lijk nog niet veel wijzer gewor
den over de kenmerken van on
ze buur in de kosmos. Het kan 
een troost zijn te bedenken dat 
zelfs de meest vooraanstaande 
beroepsastronomen tot voor en
kele jaren nagenoeg niets wis
ten over de (daarom) misteri-
euze planeet, hoewel zij de aar
de dichter nadert dan welk an
der hemeillichaam, de maan uit
gezonderd, ook. Namelijk tot op 
minder dan 40 miljoeenn km, 
wat in de kosmos maar een 
« boogscheut » is. 

De oorzaak van de geheimzinnig
heid dient gezocht in het feit 
dat Venus gehuld is in dikke 
wolkenvelden, die het opper
vlak zelf voor elke waarneming 
afsluiten. 

Zo heeft men lang gedacht dat 
onder de wolkenvelden een heer
lijk warm, broeikasachtig kli
maat heerste, en dat er 'n weel
derige vegetatie mogelijk was, 
in de aard van de voorhistori
sche plantengroei op aarde. 
Deze teorie kreeg een eerste 
klap toen Adams en Dunham 
ontdekten dat de atmosfeer van 
Venus vooral uit giftig koolzuur
gas bestaat. 

En toen de Russische Venera's 
in 1967 en 1969 door de wolken
velden heendrongen, registreer
den zij temperaturen in de 
buurt van 500° celsius, en een 
atmosferische druk die honderd 
maal groter is dan die op aarde. 
Voorlopige konklusie : de kans 
op leven is nagenoeg uitgeslo
ten. 

Over het Venusoppervlak zelf 
weet men nagenoeg niets, al 
zijn er wel pogingen gedaan om 
Venuskaarten te maken. Ook 
over de duur van de aswente
ling is men het lang niet eens. 
Er zijn er die 4 (aardse) (lagen 
vooropzetten, en anderen die 
het houden bij ongeveer 240 
aardse dagen. Als deze laatste 
opvatting — die meer en meer 
aanvaard wordt — juist zou zijn, 
zou men op Venus een eigen
aardige kalender hebben. Ver
mits de planeet in 240 dagen 
één maal om haar as wentelt, 
en in dezelfde periode één maai 
om de zon, kan men berekenen 
dat op Venus de zon opgaat om 
de 120 (aardse) dagen ongeveer, 
of dat een Venusjaar slechts 
twee Venusdagen lang is. 

Vermits Venus binnen de aard-
baan — en bijna in hetzelfde 
vlak — om de zon wentelt, ge
beurt het regelmatig dat wij 
vanop aarde Venus over de zon
neschijf kunnen zien schuiven 
(d.i. een V^nusovergang). Dat 
gebeurde de laatste keer in 
1882, en zal opnieuw gebeuren 
in 2004. In 1769 bracht kapitein 
Cook de astronoom Banks naar 
de Stille Oceaan om dergelijke 
overgang te observeren. Het 
was tijdens deze reis dat Aus
tralië werd ontdekt. 

infoKOSMOS 

Kultureel Centrum 

1820 Strombeek 
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BRT 

14.00 
14.15 

16.00 
18.00 
IS.05 
18.25 
19.05 
20.35 
21.00 
22 45 
22.55 

De waterjuffer. Dok. 
Gelukkige landing. Ame
rikaanse muzikale kome
die (1938). 
Open school. 
Pauius de boskabouter. 
Speel met dingen. 
Boeket. 
Berend Boudewijnkwis. 
Nieuws. 
Songfestival 1975. 
Nieuws. 
De magiër. 

NED 1 

10.00 
12.00 
15.00 
15.02 
15.40 

16.25 

18.15 
18.45 
18 55 
19 05 
20.00 
20.20 

22.45 
23 10 

Teleac. 
Schooltelevisie. 
Nieuws. 
De rode autobus. 
Avonturen op een struis
vogelboerderij. 
Tarzan en de meermin
nen. Amerikaanse avon
turenfilm (1948). 
Teleac. 
Pauius de boskabouter. 
Nieuws. 
Nederpopzien. 
Nieuws. 
De komedianten. Ameri
kaanse dramatische fi lm. 
Vara-jubileum prent. 
WK Biljarten 47/1. 

NED 2 

18 45 Pauius de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Berend Boudewijnkwis. 
20.40 Nieuws. 
21.00 Songfestival Stockholm. 
22.45 De wereld in oorlog. 
23.30 Nieuws. 

RTB 

11.30 Videogazette des loisirs. 
12.00 Samedi-midi. 
12.55 Nieuws. 
13.00 TV 7. 
14.15 TV-Femmes. 
15.55 Tenerfe nin, Ch'te Tango. 

Waals toneel. 
17.45 Spectacles. 
18.15 A vos marques. 
19.10 Pierrot. 
19.15 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
21.00 Songfestival 1975. 
23.00 Nieuws. 

M B 

23 MAART 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 De geheimen van het 

surrealisme. 
10.20 De nieuwe lidstaten van 

de EEG : Denemarken. 
11 00 leder zijn waarheid. 
12 00 Zeven op zondag. 
14.30 De KMO's. 
15 00 AM en de kameel. 
15 15 Binnen en buiten. 
17 15 Tim. 
17 40 Muziek om naar te kij

ken. 
18.20 Pauius de boskabouter. 
18.25 Het meisje van de TV. 
18.50 Van Pool tot Evenaar. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 De gedwongen reizen 

van Moritz August Ben-
jowski. 

22.10 Ook dit is leven. 
22.45 Nieuws. 

Maandag 24 maart 
(RTB, 22u05) : Wie was de 

schrijfster Marie Gevers ? 

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 Muziek om naar te kij

ken. 
16 55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.32 WK Biljarten. 
18.15 Teleac. 
18 55 Pauius de boskabouter. 
19 00 Nieuws. 
19 05 Speedy Gonzales. 
19.10 Dirigentenportret. 
20 10 Gunsmoke. 
21.00 Durmazon. 
21.50 Het zwarte gat. 
22.40 Humanistisch verbond. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.30 Woord voor woord. 
18 35 Pauius 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 Beeldspraak. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

10.30 Israëlitische uitzending. 
11.00 Eucharistieviering. 
13 05 Concertissimo. 
13.40 Arts-Hebdo. 
14.15 Le Virginien. 
15.30 Visa pour le monde. 
17.10 Sportuitslagen. 
17.20 Carrefour 17. 
18 00 Follies. 
18 40 Chapi-Chapo. 
18 45 Sportweekeinde. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 20 MaTtres et valets. 
21.10 La mémoire singuliere. 
22.10 Absurde, n'est-iï pas 

vrai ? 
22.45 Nieuws. 

,.x-'f"<-i5 

24 MAART 

BRT 

14 00 Schooltelevisie. 
18.00 Pauius de boskabouter. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Oe familie Partridge. 
18.45 In het kielzog van de Vi

kings. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Jane Eyre. Engels-Ame

rikaanse fi lm (1970). 
21.55 De jeugdbeweging. En

quête. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Pauius de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19.05 FC Avondrood. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Daar komen de schut

ters. 
20.50 Koning klant. 
21.35 Spelen met muziek. 
22.15 Man over de vloer. 
22.40 Om met Ischa te spre

ken. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Pauius de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De man van 6 miljoen. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Dag, dag heerlijke lach. 
21.20 Pepper. 
22.10 Aktua TV. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 . j 'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 La pensee et les hom

mes. 
19 30 Lundi-sports. 
19 45 Nieuws. 

Si vous saviez. 
Une femme qui attend. 
Komedie. 
Marie Gevers. In memo
riam. 

23.05 Nieuws 

20 15 
20.35 

22.05 

25 MAART 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Pauius de boskabouter. 
18.05 Toomai en de olifant. 
18 30 Ken uw motor. 
19.00 Oorlog tussen kubussen 

en cirkels. 
19.10 Gastprogramma. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De miljoenen van Capo-

ne. 
21.00 Verover de aarde. 
21.50 Bilateraal. 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

10.45 
12.15 
14.00 
15 00 

Schooltelevisie. 
Teleac. 
Schooltelevisie. 
Van hart tot hart. 

18.15 Teleac. 
18.45 
18.55 
19 05 
20 00 
20.20 
20.50 

Pauius de boskabouter. 
Nieuws. 
EO-Kinderkrant. 
Nieuws. 
Nader bekeken. 
Der Tod Jesu. 

21.55 Ten slotte. 
22.00 

23 15 

Het geluk. Russische 
film (1934). 
Nieuws. 

NED 2 

18.45 Pauius de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Black Beauty. 
19.30 Tweekamp. Kwis. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Sam. 
21.10 NCRV-Springtrofee. 
22.00 Hier en nu. 
22 40 Wie was zo goed ? 
22.55 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18 30 Seniorama. 
19.00 Une suèdoise a Paris. 
19.25 Antenne-soir. 
19.38 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 l e s rues de San Francis

co. 
21.05 Sports et vie. 
22.05 Qui de droit. 
23.00 Nieuws. 

26 MAART 

BRT 

16.30 Jevanjong. 
17.25 Tim. 
17.45 Pauius de boskabouter. 
17 50 Atelier. 
18.50 De apenpjaneet. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Chico. 
20 40 Pasen. TV-spel. 
21.40 Resonanties. Kultureel 

magazine. 
22.30 Nieuws. 

NEO 1 

9 40 Schooltelevisie. 
15.30 Olie in Oklahoma. Ame

rikaanse f i lm. 
16.40 De boefjes. 
17.00 Ren je rot. 
17.25 Snater. 
17.55 Tros Penalty-bokaal. 
18.15 Teleac. 
18 45 Pauius de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Jouw beurt. 
19 30 Kenmerk. 

Nieuws. 
Kolo. Reportage. 
Utrecht in de 19e 
Alleen naar huis. 

20 00 
20.20 
21.00 
21 15 
Aansluitend : Nieuws. 

eeuw. 
9 

NED 2 

18.45 Pauius de boskabouter. 
18.55 Nieuws 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19 50 Socutera. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen. 
20.30 Opgeruimd staat netjes. 

TV-spel. 
21 50 Panoramiek. 
22 05 Studio sport 
22.30 Sleepers. Dansstuk. 
23.00 Nieuws. 

RTB ''r^^m^: 
16 45 Feu vert. 
18 25 Tempo. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Une suèdoise a Paris. 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Chansons a la carte. 
21 25 Contre-enquète. 
22.40 Nieuws. 

Maandag 24 maart 
(BRT, 21u55) : 

de jeugdbeweging. 

27 MAART 

BRT 

14 00 Schooltelevisie. 
18.00 Pauius de boskabouter. 
18 05 De familie Robinson. 
18 30 Slalom. 
19.15 Allemaal beestjes. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wachtwoord. 
20.45 Pano '75. 

21.35 Monumenten. 
21.40 Standpunten. 
22.05 Première. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18.45 Pauius de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Mijl op 7. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Wim Sonneveld. 
21.30 De mis van Leonard 

Bernstein. 
23.30 Nieuws, 

NED 2 

18.45 Pauius 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 Duiken. Politie. 
21.25 2 voor 12. 
22.05 Ronnie Corbett : klein 

maar dapper. 
22 30 Achter het nieuws. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 . j'ai vu. 
18 30 Lequel des trois ? 
19 00 Une suèdoise a Paris. 
19 25 Antenne-soir 
19 40 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20 20 Le Cardinal. Amerikaan

se speelfilm (1963). 
23.00 Nieuws. 

*"Tw>^^7;3^^s?i"«;%:^ï'Tv?i 

28 MAART 

BRT 

14 00 Schooltelevisie. 
18 00 Pauius de boskabouter. 
18 05 Open school. 
18.30 Protestants . godsdiens

tige uitzending. 
19 00 Trajekt. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Waar is Kristus werke-

kelijk geweest ? 
21 05 Sam. 
21 55 Uit diepe nood. 
22 25 KTRC. 

.22 55 Nieuws. 

NED 1 

een van 

18 15 Teleac. 
18 15 Teleac. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Black Beauty. 
19.30 En hij was 

ons. 
20 00 Nieuws. 
20.16 Zo vader, zo zoon. 
20.40 Het leven van Bruckner. 

Dokumentaire. 
22 40 Ander nieuws. 
23.05 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Pauius de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Avro's Toppop. 
20.00 Nieuws. 
20.16 Mies Bouwman-show. 
21.55 Avro's sportpanorama. 
22 35 Hartpatièntjes. 
23 00 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18 30 Sept sur sept. 
19 00 La communauté Frangai-

se de Wallonië et de 
Bruxelles. 

19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 De mantel. Bijbelse evo

catie (1953). 
22.25 De filmmolen. 
23.10 Nieuws. 

22 MAART 1975 
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TOERISME 
IN DE NEDERLANDEN 
De VTB stelde dit jaar haar toerismedag in het telcen van het Toerisme 
in de Nederlanden. Ook dit jaar ging deze dag door in de schaduw 
van de « Heyselpaleizen », waar het vakantiesalon massa's mensen 
aanlokte. 
61,1 % van onze bevolking neemt buitenshuis vakantie. Slechts 44,26 % 
brengt deze vrije tijd door in eigen land. Ook het bezoek van buiten
landse toeristen is niet zo schitterend. De laatste jaren is er zelfs een 
stagnatie vast te stellen. 
De vraag moet dan ook gesteld worden of er wat schort aan onze toe
ristische infrastruktuur, aan onze akkomodatie allerhande. Zijn onze 
propagandamiddelen wel doeltreffend ? Zijn de toeristische aantrek-
kingspunten wel aanlokkelijk genoeg ? 
Op deze en andere vragen werd een antwoord verwacht. 
Voor een geïnteresseerd publiek van zowat vijfhonderd VTB-afgevaar-
digden, leden en geïnteresseerden waaronder vrijveel jeugd en in 
samenwerking met het kommissariaat-generaal voor Toerisme en het 
beheer van het vakantiesalon werd deze dag een aangename en leer
rijke belevenis. 

Voor Nederland sprak de heer 
Strijkers, direkteur van het Nat. 
Bureau voor toerisme in Neder
land. Hij had het vooral over de 
Inbreng van het toerisme in Ne
derland uit de rest van de BENE
LUX en de Bondsrepubliek, zij 
maakt 60 % uit van de toeris
tische inbreng. Dit manifesteert 
zich nog verder, daar het eendag-
toerisme in Nederland een hoge 
vlucht begint te nemen. De heer 
Strijkers somde vervolgens de 
aantrekkingspunten van de Efte-
ling, tot de Veluwe aan, zonder 
in een schalkse opmerking Sluis 
te vergeten. . 
Joop Strijkers stelde ten slotte 
voor dat de vakbonden zouden 
ijveren voor het spreiden van de 
vakanties, daar overbezetting irri
terend en sterk verontreinigend 
werkt. Op het vlak van de toeris-
mesamenwerking zag hij brood in 
een radio- en TV-medewerking en 
haalde het voorstel aan dat een 
toeristische bijdrage geliefde tv-
feuilletons als Bartje, de l-ieren 
van Zichem, IMerijntje enz. zou 
vergezellen. 
Dhr Strijkers zag ook we\ in dat 
heelwat hotels en pensions in 
Nederland achterop waren geble
ven, maar wist dat daar sinds kort 
verandering in komt. 
Camille Tacoen, de voorzitter van 
de sektie Ned. Kuituur voor 
Frans-Vlaanderen en lid van het 
sindicat d'initiative des monts de 
Flandres en bekende figuur uit 
de Frans-Vlaamse beweging, on
derhield de vergadering over zijn 
« land ». In een getekend maar 
simpatiek Vlaams nam hij de aan
wezigen mee op een rondrit van 
Belle (Bailleui), Kassei, Duinker
ke, tot Belle. Een voor vele Vla
mingen nog onbekende roete door 
dit hoogst simpatieke en mooie 
land, waar men de Frans-Bel
gische grens slechts als een 
denkbeeld mag zien. In zijn dank
woord tot dhr Tacoen herinnerde 
Van Overstraeten aan de vele 
VTB-initiatieven ten bate van 
Frans-Vlaanderen. 
Drs A. Van Peteghem deed het 
dan meer technischer. Uit zijn 
rijke ervaring als roete-rijder, 
-kenner, en -ontwerper, had hij de 

voorbeelden maar voor het grij
pen om de eendagstoerist te wij
zen op de zin en de onzin van de 
roeten, die nu zowat overal in 
het land getrokken worden. Hij 
stelde duidelijk dat deze er niet 
zijn om ze zomaar klakkeloos « te 
doen » of om ze in « zoveel tijd 
te kunnen afleggen », maar zag 
ze eerder als een hulp om een 
bepaalde streek te ontdekken. 
Prof. Van Peteghem had ten slot
te als leraar een paar wensen, 
o.a. het door de VTB opstellen 
van pedagogisch verantwoorde 
schoolreizen. Op deze vraag kon 
Jozef Van Overstraeten positief 
antwoorden daar samen met VVL 
schoolreizen worden uitgewerkt. 
In de namiddag van deze rijkge-
vulde studiedag en na het bezoek 
aan het vakantiesalon, kwamen 
nog drie sprekers aan de beurt. 
Vooreerst Hervé La Barthe, 
hoofdredakteür van het tijdschrift 
'< Brabant ». Dhr La Barthe gaf 
een overzicht van de evolutie 
van het toerisme in Brabant, 
waarvan ons het belangrijkste 
lijkt dat de zes gewestelijke 
VVV's aangevuld werden met een 
VVV Brusselse agglomeratie. 
Deze opdeling werpt reeds zijn 
vruchten af daar ook hier reeds 
twaalf toeristische roetes wer
den uitgetekend. 

Namens Limburg en Antwerpen 
sprak tenslotte prof. Wieërs, rek-
tor van de universitaire instelling 
Limburg. Na uitvoerig over de 
schaalvergroting in het toerisme 
te hebben gewezen, haalde spre
ker volgende bedenking boven 
die we hier graag aanhalen, om
dat ze zo raak geformuleerd is : 
« Hoewel hun aantal nog steeds 
slechts een beperkt deel van de 
totale bevolking uitmaakt, groeit 
toch jaar na jaar de groep van 
mensen die ook persoonlijk ver
afgelegen landen heeft bezocht. 
Tegenover deze achtergrond wekt 
het dan dikwijls verwondering, te 
moeten vaststellen hoe vreemd 
de Limburger staat tegenover het 
Pajottenland of Klein Brabant, 
hoe weinig de Antwerpenaar 
vertrouwd is met Haspengouw of 
hoe de streek van Neerpelt en 

Achel voor de Leuvenaar als een 
totaal onbekend gebied is ». 
Ondertussen was minister Cha-
bert de zaal binnengebracht om 
als minister van Verkeer, met de 
bevoegdheid voor Toerisme een 
paar woorden te zeggen. Na een 
resem ministeriële gemeenplaat
sen (wat moeten die mensen al
ti jd zeggen ?) wees minister 
Chabert op de waarde van VTB-
VAB en hoopte dat de toerist 
langs het toerisme terug zou ko
men tot « de autenticiteit van 
het leven ». Hij had het ook even 
over het gesplitste kommissa
riaat-generaal voor Toerisme, een 
lang gekoesterde droom van de 
Vlamingen. 
In zijn slot- en dankwoord vroeg 
voorzitter Van Overstraeten aan 
de minister de splitsing van de 
Hoge Raad voor Toerisme en bij 
hoogdringendheid een provin
ciaal domein in de Voerstreek. 
Deze derde toerismedag van de 
VTB was een van die hoogtepun
ten in de geschiedenis van die 
jonge, levenskrachtige vereniging. 
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HORIZONTAAL 

1. Voor ons mag het altijd zulk 
weer zijn . Jongensnaam. 

2. Anagram van « MUIT » - Boom 
- Aan Veerle. 

3. Hij - Munteenheid. 
4. Twee medeklinkers - Attraktie 

op de viering van 20 jaar VU. 
5. Bloem. 
6. Engels bos - Lofdicht. 
7. Duits meer - Omlaag. 
8. Biominaal. 
9. Beest - Oostviaamse provin

cie. 
10. Tuinbouwwerktuig - Europa, 

anen. 

VERTIKAAL 
1. Regenhoed. 
2. Griekse letter - « WE » omge

keerd. 
3. Nikkel - Rangtelwoord. 
4. Toneelgezelschap . Evangeli

sche omroep - Boom. 
5. Engelse schrijfster. 
6. Gegrond. 
7. Mast - Daar. 
8. Reformeren. 
9. Insekt - En dergelijke . Eisen

hower. 
10. Beraadslagen. 

ZOCK€RgCS 

Gevraagd : boehkouder[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. 

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

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 A1, 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). R41 

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 

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 

V.T.B.-jONCEREN ONTDEKKEN IN 1975 

DE VERENI6DE STATEN VAN AMERIKA 
Technische organizatie 

Foreign Study League (Reader's Digest) en de VTB. 
Wie kan deelnemen ? 
Studenten en jongeren van 15 tot 23 jaar. 
Keuze tussen twee suksesformules 

A) Oostkust-omgeving Washington. 
Datum : 2 tot 30 augustus. 
Reissom per persoon : 25.000 fr. 

B) Westkust-omgeving San Francisco (Kallfornië). 
Datum : 1 tot 29 augustus. 
Reissom per persoon : 31.400 fr. 

Inbegrepen 

— De vliegtuigreis Zaventem naar New-York of San Francisco 
en terug ; 

— Volledig pension In een Amerikaans gezin. 

— Engelse taallessen. 

— Aangepast vrijetijdsprogramma. 

— Reisleider FLS. 

Let wel ! De VTB richt ook een studentenreis in naar Meksiko 
en Japan. 
Vraag ons inlichtingen. 

Alle inlichtingen Op hftt VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.30 (20 lijnen) of in onze kantoren 
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of 
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. Vergunning Nr. 1185 - Kat. A 

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

Gepensioneerde arbeider verveelt 
zich thuis. Zou graag nog wat 
werken als chauffeur, magazijnier, 
handlanger, enz., liefst in de 
streek van Ninove-Aalst. Inl. door
geven : volksvert. Georgette De 
Kegel, Leopoldl. 86, 9400 Ninove, 
tel. 054/33.43.47. R 46 

23-jarige jonge man, dipl. A2, A6 / 
A1, gegrad. boekh. + adm., dak-
tylo, zoekt betrekking als bedien
de. Graag omgeving Gent, Eekio, 
Zelzate, eventueel Brugge. Mili
taire dienst volbracht, ongehuwd. 

e2-jarige, gehuwd, dipl. A6/A3 
boekhouding, momenteel werk
loos, zoekt gelijk welk werk, even
tueel vrachtvoerder. Wie helpt 
hem voor zijn gezin zorgen. Liefst 
omg. Gent-Zelzate. 

Voor inl. z.w. tot volksvert. P. Van 
Grembergen, Em. Hullebroekstr. 
14, 9068 Ertvelde. R 47 

Wie helpt deze mensen aan een 
aangepaste betrekking ? 
20-jarige medische assistente. 
Jonge man met dilpoma hoger 
kunstonderwijs. 
26-jarige licentiaat in de handels-
en financiële wetenschappen. 
Medische sekretaresse A6-A1, 23 
jaar. 

Kleuteronderwijzeres, 21 jaar. 
Technische ingenieur A l , mecha-
nika. 
21-jarig meisje met kleuterleid
sterdiploma. 
21-jarige medische sekretaresse 
A6-A1. 
18-jarige daktylo in het bezit van 
't diploma P. Vermeir (Aalst). 
Student geneeskunde, 20 j . , liefst 
part-time werk op administratief 
gebied of in een labo in de Brus
selse omgeving. 
Diëtiste met diploma HRIPB A l . 
22-jarige jongeman met diploma 
sekretariaat moderne talen. 
Medische sekretaresse, interesse 
gaat uit naar part-time werk bij 
een arts. 

24-jarige maatschappelijke rea-
daptatiekonsulente. 
Jongeman, 19 j . , diploma A3 me-
chanika, 1A2 scheikunde, opteert 
voor bureelwerk. 
Jongeman met diploma A2 foto en 
fi lm Narafi. 
Voor inl. z.w. : dr J. Valkeniers, 
Stwg naar Ninove 11, Schepdaal, 
tel. 02/582.32.27. R 48 

Gevraagd : betrouwbaar persoon 
om bestaand café uit te baten 
als Vlaams Huis in Schaarbeek. 
Inl. : Vic Roggeman, Gen. Eisen-
houwerl. 29, Schaarbeek. R 49 

Zoekt agngepaste betrekking in 
het Limburgse : juffrouw, 20 j . , 
diploma middelbare handels
school, dochter uit zwaar getrof
fen repressiefamilie. 
Z.w. ; volksvert. E. Raskin, Ursu
lastr. 1 te 3745 Eigenbilzen, tel. 
011/41.24.54. R 50 

Zoeken betrekking : 
Ervaren autovoerder, prov. Ant
werpen. 
Vrouwelijke bediende, omg. Ant
werpen. 
Inl. : V. Peeters, KOO-lid, tel .031/ 
21.46.24. R 51 

Wie helpt er mij aan een tik-
machien, hoeft geen zwaar te 
zijn, licht draagbaar model doet 
het ook. K. Pannekoek, Denonstr. 
28, Diegem (720.66.80). R 53 

Zoekt werk : werkman, 46 j . , voor 
fille onderhoudswerken. Z.w. : 
Jules Henderickx, Papegem 9/2, 
Vlierzele (0-VI.). R 52 

Jonge afgestudeerde, studio-bouw
kundig tekenaar zoekt passende 
betrekking. Redaktie. R 54 
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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 tafelgerlef. 

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 
Lisperstraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

BRANDBESCHERMINC 
m»t aangepast materiaal van —n 

bedrijf met ervaring : 

pvba ALBAG 
Ninoofse Steenweg 515 

1711 IHERBEEK - Tel. 02 /21 .19 .09 

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 
J.V.H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
V A N DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06 43 
Na 18 u 425.46.42 

VERVOER • VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

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

Tel. (02)268.14.02 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKI 

Tel. (053)662.19 

MAATWERK en zeer grote k«ui 
kleding « KLAAR Olvi DRAGEN » 

ALLE VERLICHTING 

lustrerie mare de vriese 
baron ruzettelaan 56c 

assebroek brugge 
1*1. (050)33.54.04 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bljhuizen : Cogels Osyle! 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

T* l . (091)22.45.62 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAC - VERDAL 

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

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

ijsschaatsen - kampingartikeien - turngerei. 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen en maatschappijen allerhande I ! I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik 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 krijgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

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

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

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

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

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van 

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

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

ALLE MONTUREN 
WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon (031)36.86.62 
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ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
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NU TE GROOT-BIJGAARDEN EN ZELLIK 

VLAAMS - BRABANI.m HONDEN! 

:^J: 
Groot-Bijgaarden en Zeliik zijn twee 
Vlaams-Brabantse gemeenten aan de 
poorten van Brussel. Tot voor een paar 
jaar rustige en totaal landelijke ge
meenten zo van een Breugels schilde
rij gevallen. Sinds de massale (soms 
franstaiige) inwijking er ongebreideld 
aan de orde is, de industrie welig uit 
de grond schiet, verliezen beide ge
meenten, door de E5 Brussel-Oosten-
de van mekaar gescheiden, hun dorps
karakter. Deze evolutie, de wildbouw, 
de geplande grote ring rond Brussel 
doen de bewoners van Groot-Bijgaar
den en Zeliik in opstand komen tegen 
de geplande « nutsvoorzieningen » 
langs beiden zijden van de E5. 

Reeds in de Koninklijke Besluiten tus
sen 1956 en 1965 die betrekking heb
ben op de aanleg van de E5 was er 
sprake van « een strook van 150 m 
breedte met het doel een parking op 
te richten ». Er moet tot in 1969 ge
wacht worden om te vernemen dat 
daarvoor Groot-Bijgaarden en Zeliik 
werden uitgekozen. 
Op 25 juli 1969 verschijnt een KB dat 
een rechtspleging bij hoogdringend
heid dient te worden toegepast voor 
de onteigeningen op het grondgebied 
van beide gemeenten voor de aanleg 
van een « parkeerplaats met restau
rant B. 
In augustus 1969 krijgen de gemeente
besturen de plannen. Door het min. 
van Financiën wordt de onteigenings
procedure ingezet. 
Vijf jaar later (augustus 1974) ant
woordt het schepenkollege van Groot-
Bijgaarden op de vraag van de konces-
siehouder als volgt : « dat de op
richting van parking, restaurants en 
motel een inbreuk is op het Gewest
plan, dat de gebouwen geenzins kade
ren in het homogeen karakter van het 
landbouwgebied, dat een verkapte op
en afrit in een landelijke omgeving he
lemaal niet gewenst is ». 
De raad van de randfederatie Asse 
brengt op 25-9-74 eveneens een on
gunstig advies uit maar legt meer de 
nadruk op de ekologische aspekten : 
verlies van een van de laatste stukken 

Op de autosnelweg Brussel-
Oostende (E5) werden door 
het ministerie van Openba
re Werken parkings met 
nutsvoorzieningen gepland 
Er bevindt zich reeds een 
dergelijk kompleks op de E5 
te Wetteren en op de El O 
te Ruisbroek. Dat van 
Groot-Bijgaarden - Zel i ik 
zal omvatten : twee par
kings met brandstofbevoor-
radingsposten aan weerszij
den van de snelweg. Even
eens langs weerszijden een 
restaurant en één motel. De 
oppervlakte van het totaal 
kompleks zal 23 ha beslaan. 

open ruimte, naast het verdwijnen van 
goede landbouwgrond wordt een bio
toop van grote waarde aangetast, mi
lieudifferentiatie gaat verloren, wan-
delwegen worden bedreigd. 
Op hun beurt brengen de gemeente
raden van Groot-Bijgaarden en Zeliik 
een ongunstig advies uit. 
Maar ondertussen zijn ook de aktie-
groepen niet stil blijven zitten. Vooral 
de werkgroep leefmilieu van ACW-
Groot-Bijgaarden is biezonder aktief, 
evenals de jeugdraad van deze ge
meente In Zeliik is het vooral de so-
cio-kulturele raad die de aktie voert. 
Maar de minister van Openbare Wer
ken trekt de zaak naar zich toe. Het 
artikel 48 van de wet op de ruimtelijke 
ordening en stedebouw dat hem de 
macht geeft, uiteindelijk te beslis
sen wordt toegepast. Al de negatieve 
adviezen en het KB van '74 dat het ont
werp gewestplan regelt ten spijt wor
den de werken toch aangevangen I 
Bomen worden gehakt, afrasteringen 
opgetrokken, grond wordt aan en af
gevoerd, tientallen tientonners worden 
ingezet, bull-dozers trekken onwettige 
sporen in het Vlaams-Brabantse land
schap I 
Maar op een nacht gaat een bull-dozer 
de lucht in. . 
In een brief aan de minister van Open
bare Werken verduidelijken de aktie-
groepen hun standpunt • de gemeen
ten willen hun landelijk karakter be
houden, het beroven van natuurgebied 
beletten want parking en gebouwen zul
len niveauwijzigingen met zich mee
brengen. Het verkeer van en naar de 
parkings zal het plaatselijk verkeer 
In de te smalle straten doen toenemen. 
De afval van de hotels en de parkings 
is een weinig fris vooruitzicht-
De kabinetschef van de minister ant
woordt : « Stedebouwkundig zal naar 
laagbouw gestreefd worden, de na
tuurzone zal behouden blijven, de af
stand tot Wetteren (40 km) komt over
een met de geldende normen in het 
buitenland. Er is geen inbreuk op het 
ontwerp-gewestplan daar reeds vroe
ger een parking ingeschreven stond, 
de realisatie ervan is slechts een uit
werking van de schikkingen. De uitba
ter zal voor de netheid instaan ». 
Maar het aktiekomitee bijt van zich af. 
Het verwijt de minister enkel rekening 
te houden met de technische kanten 
en het leefmilieu-aspekt uit het oog te 
verliezen. Wanneer de (noodzakelijke) 
grote ring rond Brussel en de daarbij-
horende ruime verkeerswisselaar er 
zullen zijn zullen opnieuw 60 ha Groot-
Bijgaardse grond opgeofferd worden 
aan de tiran auto. Met de aktiegroep 
menen wij dat deze cijfers meer dan 
andere argumenten doorslaggevend 
moeten zijn om met elke vierkante 
meter natuur hoogst gierig te zijn ! 

Ondertussen werden de werken gedu
rende een paar dagen stilgelegd maar 
daarna weer hervat ! 
Het gevecht van de bewoners van 
Groot-Bijgaarden en Zeliik is de strijd 
van duizenden in Vlaams-Brabant die 
hun grond zoetjes aan zien verdwijnen 
in de muil van de slokop Bruxelles. 
Want door werken als de grote ring, 
verdere (franstaiige) inwijking, motels, 
restaurants aan de rand van de hoofd
stad is de sprong naar de anneksatie 
maar een kleine stap. Het verleden is 
een les geweest. 
Handen af van ons Vlaams-Brabant. 
Moet het nog duidelijker ? 

maurits van liedekerke 


