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PRATEN OF BETOGEN? 
We hebben het proefballonnetje van een eerste-minister zien 
opstijgen, om weer eens te praten van gemeenschap tot ge
meenschap. Dat voorstel kwam toen hij in akkute moeilijk
heden zat met de lokettenkwestie van Schaarbeek. 
Het ballonnetje gaf met een kort knalletje de geest. 
Thans gaat op zijn beurt de heer Lagasse een gesprek voor
stellen. 
Weer eens iemand in moeilijkheden. 
Het komt er voor de Brusselaars inderdaad op aan, twee za 
ken niet duidelijk naar voren te laten komen. 
Ten eerste : dat de mannen die te pas en vooral te onpas 
het woord vrijheid in de mond hebben stelselmatig de vrij
heid van betogen verhinderen, vrijheid die nochtans grond
wettelijk werd vastgelegd. 
Het is tipisch voor deze Franstaligen dat hun woorden zo 
dikwijls in tegenstrijd zijn met hun daden. 
Heeft de heer Lagasse trouwens niet in zijn artikel in de 
Vrije Tribune van « Le Soir » van vorige maandag ook weer 
geen dreigementen geuit tegen het voortbestaan van de Bel
gische Staat ? En dit met de klaarblijkelijke bedoeling, het 
Hof even de stuipen op het lijf te jagen in de hoop dat eerste-
m i i i s tp ' Tin(!p,-n8ns cisn v/at onder druk wordt aezet. 
Ook hier weer vinden we de tegenstelling terug tussen woord 
en gedrag. 
Zijn de Brusselaars niet altijd bij uitstek de grote patriotten 
geweest ? 
En trouwens ook altijd de grote profiteurs van het pattriotis-
me want Brussel heeft altijd op het Vlaamse en ook het 
Waalse zweet geleefd. 
Toch aarzelen ze nu niet, hun dierbare vaderland van vroeger 
met banbliksems en met ondergang te lijf te gaan. 
De Franstaligen zijn steeds meesterlijke afdreigers geweest 
die rekenden — en altijd met sukses — op de braafheid, de 
angst en de karakterloosheid van de Vlaamse kultuurpolitici 
en de kleurpartijen. 

Intussen kunnen wij twee dingen vaststellen. 
Ten eerste, dat in een demokratisch bestel er een regering 
moet zijn en een oppositie. De regering voert een program 
uit en de oppositie klaagt aan wat fout loopt en stelt in voor
komend geval wisseloplossingen voor.' 
Officiële gesprekken vervagen de grenzen tussen regering 
en oppositie en plaatst de oppositie in het nadeel : ze mag 
het land niet besturen en terzelfdertijd belet men ze opposi
tie te voeren. Dat vervalst het spel in gelijk welk regime en 
zeker in de parlementaire demokratie. 
Ten tweede hebben gesprekken met het FDF thans zeker 
geen zin. 
Omdat ten eerste Vlaanderen het niet neemt dat deze heren 
het grondwettelijk recht op betogen te Brussel aan de Vla
mingen ontzeggen. 
En ten tweede omdat ze weigeren, zoals te Schaarbeek, de 
taalwetten, door een parlementaire meerderheid goedgekeurd, 
toe te passen. 
In concreto : de Vlamingen moeten evenmin het spel spelen, 
dat de Brusselse extremisten hen willen opleggen ; een van 
de voornaamste oorzaken van het anti-Vlaams offensief van 
het FDF, het Rassemblement Bruxellois en de Parti Liberal is 
het naderen v»" '̂ «> oempenteraadsverkiezingen. Wc laten het 
over aan Tmdemans, dit hipokrïete spelletje mede te spelen, 
want ook Tindemans komt regelmatig met een voorstel tot 
gesprek voor de dag. Het lijdt nochtans geen twijfel dat er 
in deze legislatuur geen tweede Steenokkerzeel laat staan 
een tweede Lambertmon komt omdat de politieke wil daartoe 
ontbreekt bij alle partijen. Hoewel Tindemans dat weet, gaat 
hij ermee door, de gemeenschap voor te liegen (en we zijn 
niet alleen om dit vast te stellen, ook sommige partijgenoten 
van de premier zeggen én schrijven dat I). 
Vlaanderen ziet echter klaar en laat zich door Tindemans 
noch door Lagasse om de tuin leiden. Praten past dan ook 
niet, betogen wel ! 

WIM JORISSEN 

BEREID TOT 
GESPREK NAAR 
Mr Schiltz, voorzitter van het VU-partij-
bestuur en lid van de Kamer, hield in het 
kader van het begrotingsdebat Binnenlandse 
Zaken een merkwaardig en belangrijk betoog 
over de gewestvorming, dat aan duidelijk
heid mets te wensen overlaat Wij citeren 

« De Volksunie wijst een gesprek tussen de 
twee gemeenschappen niet af, maar het is 
wel duidelijk dat daartoe ten eerste de drie
ledige gewestvorming moet stop gezet wor
den en ten tweede er geen sprake kan zijn 
van veto's van welke kant ook en tegen wie 
ook ledere gemeenschap moet vrij haar 
politieke vertegenwoordiging kunnen aandui-

^ Zi. iJoi ihrrienging ^,cr i e J. i'̂ '̂ 'S 
Ten derde moet het gesprek gevoerd worden 
in funktie van machtsuitoefening en konkreet 
beleid, we wijzen akademische studiekrans-
les af Ten slotte intussen moet een einde 
gesteld worden aan alle vernederende diskri-
minaties tegen de Vlamingen in Brussel ' ». 

(Lees ook op biz 4 een samenvatting van 
deze ondubbelzinnige waarschuwing) 
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OPINB 

BRieuen 
ANDERE PARTIJ 

Onlangs, in de geschiedenis 20 
jaar VU, arr. Tongeren-Maaseik, 
heb ik gezegd wat mij nu nog 
aantrok in de Volksunie : de hoop 
was dat ze weer anders zou zijn 
dan de andere partijen, op een 
duidelijke manier. 
Welnu, het is zo ver. In de weken 
vóór het kongres, en mogelijk 
nog meer erna, werd de VU weer 
de partij waar ik voor honderd 
percent achter kan staan. 
Zowel in parlement als daarbui
ten, roeren onze parlementsleden 
weer de grote trom. En niet een 
enkeling, maar allemaal zijn ze 
op hun post. 
Dit is het voorbeeld wat wi j , ka
derleden, zo nodig hebben : onze 
mandatarissen moeten voorop 
gaan in de harde oppositie, in de 
militante akties. Op een dergelij
ke manier dat ook de partijpoli
tieke dagbladpers wel ruchtbaar
heid moet geven aan onze akties. 
Ik hoorde net op TV dat de CVP 
de VU laakt : de VU durft in 
Schaarbeek gaan betogen terwijl 
in het parlement de mijnpensioe-
nen behandeld worden. Ze heb
ben lef, de renegaten. Jarenlang 
heeft de VU hiervoor geijverd, 
jarenlang heeft de CVP tegenge
werkt en tegengehouden. Jaren
lang, vanaf 1962 ook heeft de 
Volksunie gewaarschuwd in ver
band met de mijnsluitingen. Zij, 
de CVP, hebben toen verder hun 
partijpolitieke zin gedaan. Wij had
den gelijk : de mijnen werven 
weer aan. 

Ze durven weer stellen dat de VU 
alleen aandacht schenkt aan taal
problemen. Welnu, iaat ons ant
woord geven. Waarom ook niet 
een of andere spektakulaire aktie 
op dit gebied ? 
De CVP-honden blaffen, de VU-
karavaan zal toch voorbij trek
ken. . 

J.I., Peer. 

BERICHTGEVING VERHINDEREN 

Naar aanleiding van de bezetting 
van de BRT-studio, door de socia
listen, wil ik de volgende bemer
king maken. 
Waarom is het toegestaan dat 
een partij de eerlijke voorlichting 
en berichtgeving mag verhinde
ren wanneer het hun niet bevalt ? 
(censuur !). is dit geen aanslag 
op de burgerlijke vrijheden, of is 
het een teken van onmacht en 
oneerlijkheid ? 

B.B., 's Gravenwezel. 

VU NIET IN REGERING I 

Dat de VU niet in de regering 
zit, is volgens mij een bewijs dat 
de partij liever haar kiezers ver
dedigt dan zoals de RW in ruil 
voor enkele ministerportefeuil
les en ter wille van een hand
jevol franstalige Brusselaars. 
De VU mag aan geen enkele 
vorm vaji regering deelnemen. ' 
Daarom, als echte Vlaming en 
VU-er, dank ik de partij dat ze 
ons niet verraden heeft en hoop 
en vraag dat ze in de oppositie 
de lijn nog zou verstrakken. 

B., Opwijk. 

HAKBIJL 

Bloed en tranen kost momenteel 
het instandhouden van ons week
blad . Wij . [. Wij . 30-11-74). 
Een noodkreet die ons allen aan
gaat. Een jaarabonnement op 
« Wij » en een maandelijkse stor
ting van 100 fr. op Prk nummer 
000-0171139-3 van - Wij . , Vol
dersstraat 71, 1000 Brussel, was 
tot nu toe mijn bijdrage, niet 
veel, zelfs weinig. Om de inflatie 
bij te benen, werd het van 1-2-75 
een maandelijkse bijdrage van 
200 frank. Het kan er vanaf, nu 
ik alleen nog maar steun verleen 
aan de «opiniedagbladen», langs 
de belastingen om, tegen mijn 
goesting natuurlijk. 
Om de Vlaams-nationale strijd te 
steunen en daarvoor het nodige 
geld bijeen te scharrelen, heb ik 
de hakbijl gezet in alle onnodige 
uitgaven, een besluit, dat van mij 
een man zonder geld en zorgen 
heeft gemaakt ? Heel eenvoudig, 
het doel, enige duizende franken, 
werd heel wat voorbijgestreefd. 

Ik stel mijn plan ter beschikking, 
gratis voor niets, aan honderddui
zend stoere Vlamingen. Maande
lijks 100 fr. op Prk van ons 
Vlaams-nationaal weekblad «Wij». 
Onder ons, wie bukt er zich nog 
voor een briefje van honderd ? 
Zeker geen mensen, geplaagd 
met lumbago of spit I Moest mijn 
plan slagen, dan laat ik de be
schrijving van de gebeurtenissen 
op redaktie en drukk^ i j van «Wij» 
over aan onze voorzitter en ver
antwoordelijk uitgever van «Wij», 
dhr Frans Van der Eist. 
Nooit zouden zoveel Vlamingen 
met zo weinig geld, zoveel voor 
Vlaanderen hebben bereikt. Men 
kan nooit weten, een mirakel is 
rap gebeurd I... 
Laten wij het niet bij goede voor
nemens ,daar is de hel mee ge
plaveid. 

M.C., Tervuren. 

WAT IS « DEMOKRATIE » ? 

Probeer het maar eens om aan 
gelijk welk politieker die zo gaar
ne en zoveel mogelijk met dat 
woord de laatste tijd « zwiert », 
te vragen om in 'n paar woorden 
te verklaren, wat demokratie 
juist is ! Wedden dat bijna geen 
enkel U voldoening kan geven. 
Demokratie is niks meer nogh 
minder, dan een politiek stelsel 
waarbij het volk zelf een gelijk
matige en evenwichtige inspraak 
gegeven wordt in het beheer van 
al de geestelijke en materiële 
goederen van dat volk zelf. 
Er zijn zeer velen, die zich gaar
ne « demokraat » of « demokra-
tisch » noemen, maar de mees
ten dan enkel en alleen zover 
het hen macht en geld opbrengt I 
Zo b.v. de zogenaamde Vlaamse 

katholieken (of CVP-ers) die deze 
rechtvaardige gelijkmatigheid en 
evenwichtigheid niet willen doen 
eerbiedigen door die andere 
F r a n s t a l i g e katholieken, die 
slechts « nijd » en « haat » ten 
opzichte van ons te goed Vlaams 
volk in hun hart dragen. 
PVV-ers (of liberalen) zwieren 
toch ook zo gaarne met hetwoor-
deke « demokratie », terwijl ze 
allemaal slechts op het oog heb
ben de verdrukking van al wat 
waarachtig in dienst staat van de 
massa onzer bloedeigen mensen. 
BSP-ers beweren het volk te wil
len dienen, terwijl zij^maar liefst 
champagne gaan drinken in Lon
den of Parijs, om de zoveelste 
aankoop van deze gloednieuwe 
maar doodzaaiende legerge
vechtsvliegtuigen te gaan vieren. 
FDF-ers beweren ook bij hoog en 
laag « demokratisch » te zijn, ter
wijl zij vlakaf neen zeggen tegen 
de toepassing van de taalwetten, 
en alzo al onze Vlaamstalige 
volksmensen overal zoveel moge
lijk willen vernederen. PDF was 
oorspronkelijk « Front des fran
cophones ». Later hebben zij hun 
naam herlapt in « Federation Dé-
mocratique des Francophones », 
in de hoop, dat die < zalige » 
demokratie nog zoveel en zogoed 
zou opbrengen, maar van demo-
kratische rechtvaardigheid Is in 
het midden van deze « nieuwe 
rijken » niets te verwachten, ver
mits volgens hen enkel de Frans-
taligen in dit land van belang 
zijn, en de resterende 65 % 
Vlaamstaligen dienen genegeerd 
en zelfs vervolgd. 
Al ben ik geen profeet, toch ben 
ik ervan overtuigd, dat al dit mis
bruik van de demokratie de grote 
massa van Vlaamse volksmensen 
toch eens definitief uit hun vel 
zal doen springen. Opgepast, 
heren politiel<ers, want dan zal 
dat zolang reeds getergde Vlaam-

Lessen 18 
Lessines 18 

(Geraardsberaen 24 

1 Grammont 24 

Zotteqem 25 
•^-~' *0 

Sotteqem 25 
Brussel 58 

xelles 58 

FACILITEITEN TE RONSE 

Wie het sprookje van "de afschaffing der facilitei
ten gelooft, moet eens de nieuwe wegaanduidin
gen te Ronse bezichtigen. Daar staat niet alleen 
Gent-Gand, Kortrijk-Courtrai, Geraardsbergen-Gram-
mont, maar nu ook Oudenaarde-Audenarde en Zot-
tegem-Sottegem. 

We mogen vooral onze frankofone landgenoten niet 
voor -de borst stoten I Zie maar hoe tegemoetko
mend ze zijn in Schaarbeek en Vloesberg ! 

« De Ronsenaar » verdient een pluim met zijn kom-
mentaar : Tussen « Zot » en « Sot » ligt de weg 
naar de Ronsische faciliteiten !.. 

A.D., Ronse 

se volk niet meer vragen, maar 
wel eisen zijn eigen, goed recht I 

V.C, St.-Pieters-Woluwe. 

VAN DEKOLONISATIE 
NAAR IMPERIALISME 

In " Wij » las ik onder Brieven 
« Opletten 1 » van D.J., Brugge, 
over het probleem van de Pale-
stijnen. 
Wel, dat probleem bestaat een
voudig niet, om reden dat het 
hier niet gaat over mensen van 
een staat, maar om mensen die 
moedwillig in ghetto's gedreven 
werden, om een politiek druk-
kingsmiddel in de hand te heb
ben. Namelijk de olieprijs ; de 
rijkdom van de sultans en sjeiks 
en de onderdrukking van al de 
gewone Arabieren. 
De Arabische leiders maken vol
gende fouten : ze onderdrukken 
hun eigen volk en wijten hun ar
moede aan het Westen, terwij l 
ze zichzelf verrijken. Ze nationa
liseren hun olievelden en noemen 
dat dekolonialisatie, terwijl ze in 
het Westen de industrie willen 
opkopen, dus op hun beurt wil
len koloniseren. Het Westen 
bracht beschaving in het Midden-
Oosten en Afrika, nu beginnen 
enkele rijke Arabieren een kolo
nisatie in het Westen en dat is 
het gevaar. 

De socialisten maken hiervan 
dankbaar gebruik door de ver
staatsing te prediken ten nadele 
van de bevolking. 
We geven een drastisch voor
beeld : het begon in 1917 in Rus
land •: de keizer werd vermoord, 
de macht kwam in handen van 
leiders, die alles wilden verstaat
sen. Nu heeft de burger niets 
meer, geen huis, geen privéleven, 
geen privé-kultuur, alles is im
mers staatseigendom. In Rusland 
begon men de Joden te vervol
gen, honderden zijn er gedood 
en duizenden vluchtten naar het 
Westen. 
Wat gebeurde er na. de oorlog ? 
De nationalisten worden als oor
logsmisdadigers vervolgd, maar 
de echte oorlogsmisdadigers in 
de rangen van de socialisten wer
den beschermd. 
Straks wordt Europa verkocht aan 
de Arabieren en Rusland, onder 
het toeluikend oog van Amerika, 
want West-Europa is immers een 
gevaar voor hen. Glorievol Frank
rijk doet dapper mee in de uit
verkoop van ons allen. 
De rijkdom van de keizer van 
Iran volstaat om heel het Mid
den-Oosten en Noord-Afrika van 
armoede te redden. Dus. met an
dere woorden : Aktie 11-11-11 en 
andere geef-maar-geld-veel-geld-
akties voor al die gebieden, zul
len de rijken in die landen wel 
profijt bezorgen tot ze hier ook 
de baas worden en dan ? 
Ja, dan zullen wij braaf hun sla
ven moeten zijn ! 

G.B., Opwijk. 

MET VLAAMSE REISLEIDING 

GROEPSREIZEN 
PER AUTOCAR 

NEDERLAND 
VIER DAGEN NAAR AMSTERDAM EN NOORD-HOLLAND 
Vertrekdatum : donderdag 8 mei (O-H-Hemelvaart). 
Opstapplaatsen : Gent, Antwerpen, Aalst, Mechelen, Brussel. 
Ie dag : Op de autoweg via Breda en Utrecht naar Amsterdam. 
Na het middagmaal, geleide verkenning van de stad, met bezoek 
aan het Rijksmuzeum. 
2e dag : Daguitstap naar Noord- en Zuid-Holland : kaasmarkt te 
Alkmaar, Den Helder, over de kleine afsluitdijk naar Den Oever 
Vanop de toren hebben we een enig vergezicht tot de Wadden^ 
eilanden. Op de terugweg bezoek aan het typische Volendam 
3e dag : Na het ontbijt boottocht op de grachten met havenrond 
<jaan. Geleid bezoek aan een diamantslijperij. Winkel- en wandel 
gelegenheid tijdens de vrije namiddag. 
4e dag : 's Morgens vertrek uit Amsterdam. Via Lisse (bezoek aan 
het Keukenhof) naar Rotterdam, waar we de Euromast bezoeken. 
Reissom : 
3.840 fr. in drie- of vierpersoonskamer met stortbad en wc. 
3.990 fr. in tweepersoonskamer (groot bed) met stortbad en wc. 
3.990 fr. in vierpersoonskamer met bad en wc. 
4.465 fr. in éénpersoonskamer (irtdien beschikbaar) met stortbad. 

In de reissom zijn alle maaltijden begrepen, ook de uitstap en de 
toegangen. Verblijf in hotel Atlanta in het centrum van de stad. 

WEST-DUITSLAND 
VIER PRETTIGE DAGEN AAN DE ROMANTISCHE RIJN 
VERBLIJF TE ST-GOAR 

Vertrekdata : 8 mei (O-H-Hemelvaart) ; 17 mei (Sinksen) ; 5, 12, 
19 en 26 juli ; 9 augustus en 20* september. 
Vertrekplaatsen : Kortrijk of Brugge, Gent, St-Niklaas, Antwer
pen, Brussel, Leuven, St-Truiden, Tongeren, 
Ie dag : Naar Eupen. Via Monschau, door de Eifel naar Koblenz 
en langs de Rijn naar St-Goar, een schilderachtig stadje aan de 
stroom. Na het avondmaal, wijnproeven. 
2e dag : Bezoek aan de Rheinfels. 's Namiddags, boottocht naar 
Rüdesheim. Bezoek aan het Niederwalddenkmal en vrolijke avond 
in de vermaarde Drosselgasse. 
3e dag : Uitstap van een ganse dag. Langs de Rijn naar het 
- gouden » Mainz. 's Namiddags, naar de beroemde kuurstad 
Wiesbaden en door het Taunusgebergte terug naar St-Goar. 
4e dag : Terugreis langs de Rijn tot Sinzig. Door de Ahrvallei 
naar Aken en door Nederlands Limburg, via Maastricht naar huis. 
Reissom : 3.900 fr. 
* Speciale afreis : 20 september. 
« Rhein in Flammen » 
Met bijwonen van de feeërieke verlichting van de fiijnoevers, 
huizen en burchten, Rijnschepen ; prachtig vuurwerk. 
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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 
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GEEN GEWESTYORMING 
MET DRIE! 
Onze algemene voorzitter, mr Frans Van der Eist interpelleerde eerste-
minister Tindemans over « de wijze waarop de wet op de voorlopige 
gewestvorming door de regering uitgevoerd wordt en de situatie van 
de Vlamingen in de Brusselse gewestraad » om de ambtelijke omschrij
ving te gebruiken. We geven hierna de voornaamste passussen uit deze 
aandachtig beluisterde rede, die aanleiding gaf tot een uitgebreid 
debat en premier Tindemans tot een antwoord noopte, in een materie 
waarbij hij doorgaans de voorkeur geeft aan afwezigheid of stilzwijgen. 
Zijn uitvoerig antwoord was trouwens nietszeggend en kwam neer op 
een nieuwe vlucht in een opsomming van hetgeen iedereen weet en 
op de voor Tindemans reeds klassiek geworden hoop of verwachting 
op een nieuwe kommunautaire dialoog, in de gegeven omstandigheden 
toch maar een doekje voor het bloeden. 

Een eerste vraag die moet ge
steld worden is of de regering 
die niet beschikt over de grond-
wetteliike vereiste tweederde
meerderheid, de optie (gewest-
vorming met twee of met drie) 
kan of mag nemen. Het volstaat 
niet te verwijzen naar het voor
lopige karakter van de huidige ge
westvorming want heel wat be
zwaren werden hiertegen reeds 
geuit. 
Ondertussen echter voert de re
gering de gewestvorming door op 
andere gebieden : regionalisatie 
van kredieten en de hervorming 
van de administratie en van som
mige instellingen. Zulks kan niet 
vooraleer bovengenoemde funda
mentele optie is genomen. In fei
te stellen we vast dat de rege
ring gaat naar een gewestvor
ming met drie alhoewel hiervoor 
in het parlement zelfs geen ge
wone meerderheid te vinden is, 
want alle Vlaamse partijen heb
ben er zich tegen verzet. Onder
tussen mag de regering zich niet 
verschuilen achter het voorlopige 
karakter van de gewestvorming 
om ons vervolgens voor een ver
worven toestand te plaatsen die 
de toekomst zwaar hypotekeert. 

WELKE GEWESTVORMING ? 

De eerste-minister is dus een 
duidelijk antwoord verschuldigd 
op de vraag welke gewestvorming 
de regering wi l . Ik heb de indruk 
dat hierover zelfs in de schoot 
van de regering geen eensgezind
heid bestaat. Onlangs verscheen 

in de franstalige kranten het be
richt als zou PSC-voorzitter Not-
homb zich uitgesproken hebben 
voor een gewestvorming met drie. 
Wat ons echter meer interesseert 
is het standpunt van de regering. 
In de reaering is reeds onenig
heid ontstaan over de te regiona
liseren kredieten. Zulks houdt 
nauw verband met het door ons 
gestelde probleem. De Vlamingen 
gaan er niet mee akkoord dat 
het gewest Brussel dezelfde be
voegdheden zou krijgen als de 
twee grote gewesten. Wij ' be
schouwen de Vlaamse Brusse
laars als volwaardige Vlamingen 
deel uitmakend van de Vlaamse 
gemeenschap. Daarom werd aan 
Vlaamse zijde steeds een onder
scheid gemaakt tussen de mate
ries ratione personae en ratione 
loei. In die zin zijn de opvattingen 
Van de heer Van Ryn, voorzitter 
van de Brusselse Gewestraad voor 
de Vlamingen, en wellicht ook 
voor de Walen, totaal onaanvaard
baar. Volgens de heer Van Ryn 
zouden de inwoners van het Brus
selse gewest, noch Vlamingen, 
noch Walen zijn, doch een derde 
Brusselse gemeenschap vormen. 
Met een dergelijke opvatting, gaat 
men regelrecht naar een federlis 
me met drie. In dat geval zijn 
de Vlaamse Brusselaars overgele
verd aan de willekeur van de 
franstalige meerderheid. 
Inzake de verdeling van de te re
gionaliseren kredieten heeft de 
regering naar een voorlopige op
lossing gezocht. Handelt op het 
stuk van de herstrukturatie van 
departementen en instellingen 

FDF VAKKUNDIG 
INGEBLIKT 

Het was te verwachten, dat het FDF na indiening bij Tinde
mans, van een witboek over de diskriminatie van de... frans-
taligen in Brussel-Hoofdstad, deze nieuwe taktiek (de beste 
verdediging is de aanval ?) zou voortzetten. 
Zo stond vorige woensdag FDF-senator Lagasse aan de klaag
muur en peroreerde hij over de « talrijke schendingen van de 
taalwet ten nadele van de franstaligen I ». 
De CVP- en PVV-« flaminganten » mochten eens te meer niet 
reageren van hun Waalse meesters, doch een zestal VU-
sprekers (samen toch 60 minuten spreektijd !) blikten de 
nieuwe taalwetmartelaar zo vakkundig in, dat hij nauwelijks 
kon replikeren en dat bovendien het FDF — zoals toch 
gebruikelijk is na een interpellatie — vergat een motie In te 
dienen. De VU deed het dan maar in haar plaats met de 
logische vraag, nl. de onmiddellijke toepassing van de taal
wet. 
Ook premier Tindemans — die eens te meer het liedje van 
« gesprek van gemeenschap tot gemeenschap » zong, het 
wordt eentonig — kreeg rode kaken toen hij erop werd 
betrapt, recente cijfers over het aantal nederlandssprekende 
artsen in de Brusselse KOO's voorbijgestreefde cijfers te 
noemen. VU- fraktievoorzitter Jorissen kon gemakkelijk aan
tonen dat zijn cijfers dateerden van nauwelijks enkele weken 
geleden en hem door minister Desaegher zelf verstrekt 
waren ! 

Er is inderdaad maar één echte oppositiepartij in het parle

ment... (r.c.) 

die aan de gewestvorimng moeten 
worden aangepast ieder minister 
naar eigen goeddunken of werden 
duidelijke richtlijnen gegeven en, 
zo ja, welke ? Het komt mij voor 
dat dit laatste niet het geval is. 
Het plan van minister CaMfice 
voor de regionalisering van de 
RVA is een testgeval. De minis
ter wil deze rijksdienst niet alleen 
regionaliseren in drie gewesten, 
doch bij het Brusselse gewest 
Vlaams gebied annexeren. Weet 
de eerste-minister soms niet wat 
zijn ministers doen ? De regering 
voert met de voorlopige gewest
vorming een zeer gevaarlijke poli
tiek en wij wensen daar niet bij 
betrokken te worden, zelfs niet 
door onze aanwezigheid in de ge
westraad. Het parlement en het 
land hebben het recht te weten of 
de regering een gewestvorming 
met twee of met drie wi l . Kan de 
regering dit niet zeggen, dan moet 
ze deze gewestvorming stopzet
ten. 
De wijze waarop de Brusselse Ge
westraad werd samengesteld was 
voor de Vlamingen uitermate na
delig, aangezien hen geen enkele 
waarborg werd gegeven tegen het 
machtsmisbruik van de franstali
ge meerderheid. 
Door de schuld van de eerste-
minister is de toestand van de 
Vlamingen fn de Brusselse Ge
westraad onhoudbaar. In feite 
zijn er 50 franstaligen tegen 13 
Vlamingen en door de aanneming 
van een inwendig reglement, vol
gens hetwelk het vereiste aantal 
leden om als fraktie te worden 
erkend op 6 werd gesteld, werd 
de Volksunie-fraktie met slechts 
5 leden uitgesloten. Het bureau 
van de gewestraad bestaat uit
sluitend uit franstaligen die allen 
tot de meerderheid behoren. 
Is het normaal dat geen enkele 
Vlaming in het bureau van de 
gewestraad zetelt en dat de 
Vlaamse minderheid onbeschermd 
aan een ondemokratische fransta
lige meerderheid wordt overgele
verd ? Of is dit de prefiguratie 
van het lot van de Vlamingen in 
het Brusselse gewest ? 
Gebeurt de aanwerving van het 
personeel voor de Brusselse Ge
westraad op basis van 85-15-
verhouding of is de taalwetgeving 
inzake gemeentebesturen hier 
niet toepasselijk ? Wat denkt de 
regering konkreet te doen ? 

Er is In het Vlaamse land een 
grote ongerustheid ontstaan in 
verband met deze voorlopige ge
westvorming die kennelijk de rich, 
ting uitgaat van een gewestvor
ming met drie. Men mag de te 
nemen fundamentele opties niet 
uitstellen. Ik meen dat in de 
schoot van de regering geen eens
gezindheid hieromtrent bestaat en 
dit is een zeer gevaarlijke en dub
belzinnige situatie. Het gaat niet 
op een gewestvorming, waarvoor 
een tweederdemeerderheid ver
eist is, op een zulkdanige manier 
te wilen doorvoeren. Als men lo
gisch is, is men dan ook ver
plicht de kredieten te regionali
seren, alsook administraties, pa-
rastatale instellingen en raden. 
Gaat men dit doen op basis van 
drie gewesten of op basis van 
twee gewesten en een Brussels 
gewest met eigen statuut ? Wan
neer hierop geen antwoord kan 
worden gegeven is het de plicht 
van de regering, de gewestvor
ming stop te zetten. Thans dreigt 
men de toekomst zwaar te hypo-
tekeren. 

TAK 

Betogingen allerhande, pamflet
ten, affichen, enz., kosten geld, 
veel geld. Daarom even het bank
rekening nr van TAK : KB-Lede-
berg nr 444-5584141-33. Duizend 
maal dank ! (medegedeeld) 

VU-DIALOOCDAC 13 APRIL 
OUDENAARDE 

Gelukstede, j 

Keizer Karel » 

Station 

TEWERKSTELLING, 
WELVAART 
EN WELZIJN 
IN VLAANDEREN 1975 
Het blijft berg-af gaan met de tewerkstelling in Vlaanderen. 
En de cijfers worden elke dag maar erger, de vooruitzichten 
nog zwarter... vooral voor jongeren, voor vrouwen, voor pas 
afgestudeerden... 
Nieuwe tewerkstelling scheppen is dus een taak, maar waar 
en hoe ? Welke soort van tewerkstelling ? 
En wat dan met het leefmilieu, met de spanningen die in de 
beperkte ruimte van Vlaanderen ontstaan tussen welvaart 
en welzijn ? 
Hoever mag Vlaanderen zijn al erg geteisterd welzijn nog 
opofferen voor de inderdaad ook gerechtvaardigde eisen van 
welvaart ? 

Hoever kunnen we die spanning verzoenen ' Wat mogen we 
zeker niet doen ? Bestaan er wisseloplossingen ? 
Over al deze, en verwante vragen, wil de VU uw stem horen 
en er rekening mee houden bij het formuleren van haar 
standpunt. 

PROGRAMMA 

10 u. : verwelkoming en overzicht van de werkzaamheden 
door de voorzitter van de dialoogdag volksvertegenwoor
diger J. Olaerts. 

10 u. 15 : voorstelling van de rapporten : 
RAPPORT 1 : Tewerkstellingsbehoeften in Vlaanderen. 
Referent : dr. De Sloovere, ekonomist (GERV). 
RAPPORT II : Welzijnsproblemen versus welvaart. 
Referent : dr. Willy Desayere, prof. ekonomische hoge
school Limburg. 

11 u. : Informatieve vragen. 

11 u. 30 : indeling in werkgroepen en pauze. 

12 u. - 13 u. ; eerste deel werkgroepen. 

13 u. : lunch. 

1 u. - 15 u. : werkgroepen 

tot 15 u. 30 : rapporteren & pauze. 

15 u. 30 - 17 u. : voorleggen van de besluiten en dialoog van 
de deelnemers met paneel : bestaande uit referenten : 
lic. H. Debbaut (Assistent RUG), senator E. De Facq, lic. 
A. Monteyne, l i c , M. Dubrulle (BBL). 

Deze dialoogdag gaat door in « Keizer Karel », Gelukstede 1, 
Oudenaarde (nabij Station) Zie kaartje. 
(Middagmaal 150 fr.. 1 konsumptie inbegrepen). 
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Sommigen verkondigen : « Wil de vrouw zich werkelijk ont
voogden, dan moét ze buitenshuis werken ». 
Die lui verklaren zich tevens resolute tegenstanders van de 
SPT (over het algemeen genomen sociaal-pedagogische toe
lage voor de thuisblijvende vrouw die kleine kinderen op
voedt). 
Anderen zeggen : « De taak van de vrouw ligt in het opvoe
den van kinderen en dat gebeurt best in de huiskring ». 
Meestal zijn zij voorstanders van de SPT. 
We hebben hier niet de bedoeling de ganse toelagegeschie
denis uit de doeken te doen : we plaatsten alleen de extreme 
standpunten tegenover elkaar. 
Wat de mens ontvoogt, vri^maakt, kan de arbeid zijn, in de 
ruimste zin van het woord, ook het opvoeden van kinderen is 
werken. Dat laatste is geen eksklusieve vrouwentaak en de 
juniors hoeven niet per se tussen de vier zelfde muren de 
eerste levensjaren te slijten. 

SPT: 
PRO EN 
CONTRA 

Daarmee bedoelen we dat noch de eerste, noch de tweede 
uitspraak de absoluut-juiste is, en dat de waarheid — zoals 
heel dikwijls — ergens in het midden ligt. 
Of buitenshuis-werken de mens bevrijdt ? Dat hangt van de 
aard en inhoud van het werk af en of je erin vreugde schept 
of niet. Zo kan het dat mannen zich aan hun buitenshuis-job 
geketend voelen en het thuis-zijn als een verademing erva
ren.. Om het even wat je doet, je zou dat moeten verrich
ten wat je leven het best vult. Wie van nature uithuizig Is, 
ongebonden en de wereld wil uittesten, moet de kans krijgen 
zich op pad te begeven, of ie nou man of vrouw is. 
Wie huiselijk van aard is, de gezelligheid van eigen hebben 
en houden verkiest en de mensen in eigen kader wil ont
vangen, moet hiertoe de mogelijkheid vinden. 
Kinderen kunnen in het patroon van part-time-werk voor 
vader en moeder meer kans voor thuis-oppas krijgen Zien 
de ouders echter meer heil in gemeenschapsopvoeding voor 
hun kroost, dan moeten zij hun wens kunnen verwezenlijken. 
De vrouw moet niet wiilens-nillens aan huis en juniors ge
bonden blijven, maar ze moef ook niet verplicht zijn haar 
huls voor oninteressant werk te verlaten. 
Tussen de arbeid van de vrouw en het aanvaarden van het 
buitenshuis-aspekt ervan, de opvoedingstaak van pa en de 
noodzaak van kleine en brede kring voor baby, kan de maat
schappij een bepaald evenwicht vinden. 
Wat met de SPT hierin ? Kinderen-opvoeden is een sociale 
taak, een opdracht ten bate van de gemeenschap. Of dat nu 
thuis gebeurt, of in kinderopvangplaatsen, of het de eigen 
zijn of die van anderen, wie kinderen grootbrengt, heeft recht 
op vergoeding ervoor, op SPT of hoe het ook heten mag. 
Vanwaar halen we het geld om die « kinderopvoedingswed-
de » te betalen ? 

Sommige organisaties willen het van « de gemeenschap ». 
De begroting van 1975 heeft hiervoor niets voorzien, de staat 
heeft geen centen. 
Wel is er geld in de kas voor kinderbijslagen (van werkne
mers), elf miljard vandaag. « Afblijven ! zeggen de tegen
standers van SPT — dat is het geld voor kinderkribben en 
andere opvangdiensten, het is werknemersgeld en moet die
nen voor kinderen van buitenshuiswerkende vrouwen ». 
Kinderopvangplaatsen zijn zeker noodzakelijk, liefst onder 
zo huiselijk-mogelijke vorm en het «pleegmoeder » (of pleeg
vader ?)stelsel-op-zijn-Brugs lijkt ons het interessantst, en 
daarvoor tevens kunnen die elf miljard dienen. Toch kan je 
de anderen niet straffen omdat ze verkiezen hun eigen kin
deren thuis zelf op te voeden : op hun manier werken ze 
voor het welzijn van de latere gemeenschap Dan mag die 
samenleving gerust in de mensjes van vandaag investeren 
en het opvoedingswerk van de volwassen omgeving vergoe
den. Dat is zinniger soms dan legervliegtuigen kopen 

Huguette De Bleecker 

De Vrouwengroep komt terug samen zaterdagnamiddag 19 
april e.k. in de vergaderzaal van café Reinaert, en dit om 
drie uur in de namiddag stipt. Café Reinaert ligt aan het 
Maria-Hendrikapiein, rechtover Smt-Pietersstation te Gent 
We vragen dat per meewerkende streek minstens één afge
vaardigde komt, met voorstellen van data en teksten, om 
definitieve beslissingen te kunnen treffen voor de werking 
van het najaar. 

GEMEENTE SCHILDE 

« Een vaste betrekking van schoonmaakster is te begeven 

bij het Gemeentebestuur van Schilde (40 u./week). 

Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op het gemeen-

tesekretariaat. 

De eigenhandig geschreven aanvragen met de nodige bewijs

stukken dienen aangetekend verzonden aan het College van 

Burgemeester en Schepenen der gemeente Schilde, per aan

getekende zending, vóór 15 april 1975 ». 

Oi»Hr.En 
BEGROTING 
KULTURELE DOTATIES 

9 Tijdens het debat over de be
groting van de kulturele dotaties 
1975 stelde VU-kamerlid Nelly 
Maes vast, dat we met een enor-
me fiktie worden gekonfronteerd, 
de zogenaamde kulturele autono
mie. In de grote beperktheid van 
deze « autonomie » treedt de re
gering dan nog zeer arbitrair op 
qua verdeling, huldigt ze een 
zeer ondoorzichtig stelsel, houdt 
geen rekening met bepaalde sug
gesties van het Rekenhof, en 
weigert ze deelbegrotingen op te 
stellen bvb. voor Arbeid en voor 
Buitenlandse Zaken. Alles samen 
wordt voor de « kulturele autono
mie » niet meer dan 8 miljard be
steed, wat kenschetsend voor de 
inzichten van de regering is. 

9 VU-kamerlid Hugo Schlltz sprak 
in het zelfde debat over de fun
damentele politieke kern van het 
vraagstuk. Om een schijnverto
ning van zgn. autonomie gaven 
de Vlamingen hun meerderheids
positie op, stelde mr Schiltz 
schamper vast. Overigens worden 
we met een gevaarlijke evolutie 
gekonfronteerd, want de vraag 
rijst of we naar een tweeledig 
dan wel naar een drieledig federa
lisme gaan. Het is bevreemdend 
dat zulk een belangrijk politiek 
debat in afwezigheid van de pre
mier wordt gehouden en boven
dien louter technisch wordt be
naderd. Nochtans wordt hier dui
delijk de richting aangewezen 
waarin onze struktuurwijzigingen 
zich zullen voltrekken. Het wordt 
met de dag duidelijker dat we de 
kommunautaire ellende niet zul
len kwijt geraken omdat er voor 
Brussel geen oplossing wordt ge
vonden. Er komt geen akkoord 
tussen miljoenen Vlamingen en 
miljoenen Walen omdat enkele 
honderdduizend franstalige Brus
selaars zich daartegen verzetten. 
Dit verwekt groeiende wrevel in 
Vlaanderen. Bij ons groeit de 
vraag of men het federalisme niet 
door regionalisme wil vervangen, 
terwijl de arrogante Brusselse 
« nationaliteit » mikt op de soli
dariteit met de Walen', die ech
ter op ekonomisch vlak beide eer
der uit elkaar groeien. De reali
teit van de twee gemeenschappen 
moet echter prioritair blijven. De 
realiteit van Brussel Hoofdstad 
waarin beide gemeenschappen 
zich ongedwongen moeten kun
nen ontmoeten sluit daar direkt 
bij aan. De Brusselaars zullen ech
ter moeten kiezen, ze kunnen 
met eeuwig op twee paarden 
spelen. Voor de Vlamingen stelt 
de keuze geen problemen Wij 
gaan hierover geen enkel gesprek 
uit de weg, maar dan zonder ve
to's Over uitbreiding van het 
Brussels gewest wordt echter 
niet meer gepraat terwijl elke 
diskriminatie ten nadele van de 
Vlamingen te Brussel moet onge
daan gemaakt worden. Een ge
sprek over strukturen moet ook 
als een politiek gesprek opgevat 
worden en niet als een studie
vergadering (zie ook biz. 1). 

BEGROTING 
BINNENLANDSE ZAKEN 

9 VU-kamerlid Olaerts stelde 
eens te meer de tegenstrijdighe
den in verband met het gemeen
tefonds aan de kaak. Brussel, Ant
werpen, Gent en Luik met 7% 
van de bevolking krijgen eventjes 
37% van het A-fonds Niemand 
begrijpt de verdellngstecnniek in 
het B-fonds en nu wil men nog 
een C-fonds oprichten, hoewel in 
1977 de wet zal hervormd worden 
Wat voor zin heeft dan nog de 
oprichting van een nieuw fonds ' 
Kamerlid Olaerts gaf talrijke voor
beelden van onbegrijpelijke ver

deelsleutels en sprak tot slot de 
hoop uit, dat de minister tegen 
1977 met de nieuwe wet zou klaar 
komen en dat de aangeklaagde 
onrechtvaardige toestanden zou
den aangezuiverd worden. 

# Tijdens het kamerdebat over de 
begroting Binnenlandse Zaken 
1975 kwamen verscheidene VU-
sprekers op het podium. Emiel 
Vansteenkiste handelde uiteraard 
met gezag en kennis van zaken 
over de politie, die in ons land 
450 korpsen telt, echter met een 
groot gebrek aan onderlinge sa
menwerking, korpsgeest, etiek en 
plichtenleer. Er is ook geen sta
tuut voor de gemeentelijke poli
tie, wat een unikum in de EEG is. 
Het kamerlid pleitte niet voor een 
nationale politie maar wel voor 
meer eenvormigheid bij aanwer
ving, opleiding, enz. Hij brak ook 
een lans voor een duidelijker en 
opener benoemingspolitiek, maar 
stelde terecht vast dat de benoe
mingen bij de politie door de 
partijpolitiek wordt scheefgetrok
ken. « De politisering van de po
litie is een gevaar voor de burger 
en is strijdig met art. 2 van de 
universele verklaring van de 
rechten van de mens ». Vervol
gens vroeg het kamerlid voor 
Oostende hoe het nu eigenlijk zit 
met het politiesindikaat om dan 
de opleiding aan te snijden, waar
bij van het bijbrengen van enige 
plichtenleer doorgaans weinig 
sprake is. Hij sprak de hoop uit 
dat een ernstige studie zou ge
maakt worden van de mogelijk
heid tot vervroegd pensioen, ook 
al werd zijn wetsvoorstel ter za
ke verworpen. Tot slot gispte de 
interpellant de toestanden in de 
Brusselse politie . er zijn slechts 

12 Nederlandssprekende politie-
kommissarissen tegenover 35 
franstalige, in 10 op de 19 ge
meenten is er zelfs geen enkel 
nederlandstalige, in de stad Brus
sel is de verhouding 3 tegenover 
13 en in Schaarbeek is er natuur
lijk maar 1 nederlandstalige kom-
missaris tegenover 4 franstaligen. 
Het is geen wonder dat wie in het 
Brusselse voor zijn taal- en ande
re burgerrechten manifesteert 

door deze politie op matrakslagen 
onthaald wordt. Minister Michel 
zou daartegen moeten ingaan, 
maar doet niets. Daarom zal de 
VU tegen de begroting stemmen. 

# Over de samenvoeging van ge
meenten hield VU-kamerlid Willy 
Kuijpers een vaak onderbroken 
uiteenzetting. Hij legde immers 
de vinger op de wonde door de 
partijpolitieke berekeningen aan 
te klagen, die bij vele fusievoor-
stellen schering en inslag zijn. 
Na enkele lokale voorbeelden te 
hebben aangehaald sprak hij over 
het fiskale facet om dan terug aan 
te knopen bij de elektorale bere
kening : in het Leuvense werd 
een komputer ingeschakeld om te 
weten welke fusie de CVP het 
voordeligste is. Op het ministerie 
werd een komputer ingeschakeld 
voor een andere partij. Men mag 
ook niet tegen heug en meug sa
menvoegen. Willy Kuijpers han
delde dan over de gemeentelijke 
autonomie, die via de samenvoe-
gingsmodellen moet geherwaar
deerd worden. Tot slot van zijn 
betoog verweet hij de minister 
de vier Vlaamse provincies in een 
struktuurplan te hebben gedwon
gen, terwijl Brabant uitstel kreeg. 
Onze oplossing, aldus het kamer
lid, ligt in de subnationaliteit in 
het Brusselse. 

# VU-kamerlid De Beul haakte in 
op de interpellatie Pétry over de 
buitenlandse schuld van Chili. Hij 
betreurde de koele reaktie van 
minister Van Elslande en sloot 
zich aan bij de eis, dat geen en
kele faciliteit zou verleend wor
den aan Chili, vooraleer daar de 
demokratie is hersteld.-

# VU-kamerlid Anciaux kwam te
rug op zijn verzoek om spoedbe-
handeling van zijn voorstel van 
resolutie betreffende de toepas
sing van de taalwet te Schaar
beek. Hij protesteerde tegen de 
heimelijke verdaging van dit 
« spoedgeval » en kondigde de 
indiening van een wetsvoorstel 
ter zake aan. 
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9 Ook VU-kamerlid Valkeniers 
nam aktief deel aan het debat 
over de begroting van Binnenland
se Zaken en kreeg het herhaalde
lijk aan de stok met rapporteur 
Verroken In een interpellatie, die 
ingevoegd werd in het gewoon 
debat ontwikkelde hij zijn visie 
op de samenvoeging van gemeen
ten, een aangelegenheid die hem 
uiteraard interesseert vermits de 
h Valkeniers burgemeester is 
van een Brabantse gemeente Ook 
hij was van mening dat bepaalde 
voorstellen elektoraal gei'nspi-
reeds zijn terwij men leefbare ge
meenten met hoeft te fusioneren, 
wel de onleefbare Wat de voog
dij over de gemeenten betreft 
achtte de mterpeliant deze te log 
en subjektief Er is ook een ster
ke neiging om naast de interkom-
munales ook nog subinterkommu-
nales op te richten, niet alleen 
om de lakens naar zich toe te 
trekken doch ook omwille van bij
komende zitpenningen De mter
peliant gaf een voorbeeld de 
submterkommunale Vanderstock 
in Brabant beheert een rusthuis 
van 120 bedden Om een TV-toe-
stel aan te kopen was een zitting 
voorzien tegen 1 450 fr per lid 
aan zitpenningen Uiteindelijk 
kostte de vergadering aan zitpen
ningen meer dan het TV-toestel ' 
De voorzitter van een interkom-
munale heeft een wedde gelijk 
aan die van de burgemester van 
een gemeente van 25 000 inwo
ners Daar moet paal en perk aan 
gesteld worden Wat de federaties 
betreft zou in het Brusselse één 
grote randfederatie mogen vol
staan Op het vlak van de subsidi
ering van gemeentewerken wor
den Wallonië en Brussel eens te 
meer bevoordeligd Voor de ag
glomeratie Brussel werd zelfs een 
extra-mspanning geleverd, met als 
gevolg dat er thans teveel perso
neel is I Tot slot waarschuwde 
spreker ook voor een teveel aan 
brandweerscholen, nu ook te Flo-
rival een brandweerschool (voor 
het gehele land) wordt opgericht. 

# In hetzelfde debat (begroting 
Binnenlandse Zaken) stelde dr 
Valkeniers (als psichiater) vast 
dat er zowel bij de VMO als bij 
de Schaarbeekse politie psicho-
paten zitten Het is de plicht van 
de minister de psichopaten bij de 
Schaarbeekse politie te verwijde
ren, wat minister Michel het « ge
niale » antwoord ingaf, dat de in-
terpellant zich dan tot de minis
ter van Volksgezondheid moest 
wenden Michel meende geestig 
te zijn, meer en meer blijkt dat 

hij een eigengereide, arrogante 
Waal IS, die als minister van Bin
nenlandse Zaken alles behalve ob-
jektief IS Het is maar best dat de 
h. Valkeniers Michel al herhaalde
lijk op zijn nummer heeft gezet 
en de gelegenheden zullen niet 
ontbreken, om dat nog te doen 
tot deze kleine potentaat zijn les 
geleerd heeft Kamerlid Valke
niers eiste de uitzuivering van de 
Schaarbeekse politie, die overi
gens op bevel van Nols zowel 
VU-parlementsleden als betogers 
opzettelijk brutaliseert en vuurt 
op mentaal gehandikapte knapen 
(de affiches over dit incident te 
Schaarbeek — in drie talen nl 
het Arabisch, het Nederlands en 
het Frans — liegen er niet om, 
Nvdr). Langs zijn neus weg vroeg 
dr Valkeniers (welke sankties de 
minister tegen de wetsovertre
der Nols zou nemen In een twee
de repliek stelde kamerlid Valke
niers vast dat de minister geen 
blijk geeft van beginselvastheid 
en kordaatheid Voor zgn milities 
heeft hij echter wel wetteksten 
in petto. 

# Tijdens het wekelijks vragen-
urtje stelde volgende VU-kamerle-
den vragen Mattheyssens (hal
vering van een inkomen van 
400 000 fr door heffing van be
lastingen en sociale bijdragen 
van zelfstandigen, wat grote be
roering bij de zelfstandigen ver
wekt — het ministerieel ant
woord hield het bij 'n «individuele 
regeling ») , Paul Van Grember-
gen (exploitatievergunning van be
paalde bedrijven in de Gente Ka
naalzone) , De Beul (aanwending 
van militairen voor handelsdoel
einden, meer bepaald in West-
Duitsland) , Willy Kuijpers (over 
het lot van de Koerden, aandrin
gen van de regering bij de Iraak-
se regering op maatregelen inza
ke voedsel- en medicijnenbevoor
rading en opdracht aan de Belgi
sche UNO-ambassadeur ten einde 
de volkenmoord op de Koerden 
stop te zetten, met een antwoord 
van de minister dat enigszins aan 
de vraag tegemoet komt) ; Frans 
Baert (geklasseerd stadsbeeld 
te Gent) , Mik Babyion (vertegen
woordiging van de artsenkamers). 

' -J'S* x. / ^ s}*..J •ïïK \ ? ; ivS t'f-

SOCIALE SEKTOR AAN DE BEURT 

In de Senaat stonden vorige week 
naast andere « ingediënten » ver
scheidene sociale aangelegenhe
den in de belangstelling Na de ge
varen verbonden aan 't roken kwa. 
men de openbare centra voor 
maatschappelijk werk aan de orde. 
VU-senator Vandezande oefende 
scherpe kritiek uit op het voorstel 
omdat het o.m. het maatschappe
lijk werk en het dienstbetoon toe
vertrouwt aan de KOO's die dan 
toch tipisch politieke organen zijn. 
Het fakultatief karakter van de 
erkenning is een bewijs van de 
willekeur in de reglementering en 
van de voortdurende wetsover-
schrijding waaraan de minister 
zich bezondigt. De VU zou zich 
bij de stemming onthouden omdat 
het voorstel Wijninck een zuilen
pluralisme invoert dat nog meer 
geld zal kosten, de VU daarente
gen wenst het sociaal dienstbe
toon gedeprivatiseerd te zien. VU. 
senator Rik Vandekerckhove be
lichtte in een bondige tussen
komst het verschil tussen het pri-
vé-initiatief en de openbare sek-
tor. Evenals het begrip « pluralis
me » is het vaak moeilijk het on
derscheid tussen privé en open
baar te maken. 
VU-senator Van In lichtte zeer 

grondig en uitvoerig de visie van 
zijn partij toe op het wetsont
werp inzake de huurprijzen van 
woningen. In wezen kwam zijn 
kritiek neer op de onduidelijk
heid van de wetteksten, waardoor 
tegenstrijdige interpretaties mo
gelijk zijn en reeds nu spannin
gen in het leven worden geroe
pen, die niet bevorderlijk zijn voor 
een goede gang van zaken in dit 
belangrijk aspekt van het dage
lijks leven. Als gevolg van aller

lei tegenstrijdige berichten regent 
het momenteel reeds opzeggin
gen en dagvaardigingen. Bij de ar-
tikelsgewijze bespreking kwam 
senator Van In fierhaaldelijk tus
sen. Bij de bespreking van het 
wetsontwerp tot wijziging van de 
wetten op de politie over het weg. 
verkeer achtte dezelfde senator 
de thans voorgenomen maatrege
len geen wezenlijke verbetering, 
maar niettemin zou zijn fraktie 
het ontwerp goedkeuren. 
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OF BRUXELLES VALT 
z^K 

\^om'm mr 
opnieuw IS een ABN-veertiendaagse voorbij Er waren aka 
demische zittingen, vooraanstaande personen braken lansen 
en staken een hart onder de riem \/an de ABN gebruikers 
En daarbij blijft het dan alweer Mare Galle vecht opnieuw 
een lang jaar eenzaam tegen de overmacht En met hem de 
duizenden die — met een parafrase op Marnix Gijsen — de 
zware taak op zich geladen hebben een beschaafd en schrij
vend mens te zijn en die de geestelijke adel van de be 
schaafde omgangstaal trachten door te geven aan de jeugd, 
niet uit keurtroep-overwegingen, maar om de mondigheid van 
een gans volk te helpen verruimen 
In Vlaanderen haalt men nogal eens ongelovig de schouders 
op voor die « zware taak •> Want de overgrote meerderheid 
meent dat hier eigenlijk met zoveel meer te leren valt Een 
eerste vergelijking van dit optimisme met de werkelijkheid 
zou hen moeten genezen van hun waan Maar dat gebeurt 
lammer genoeg met Omdat onze taaigewoonten vergelijk
baar zijn met het « vale plat » uit een wielerwedstrijd wie 
er overheen moet, beoordeelt het naar de pijn die het in 
zijn kuiten achterlaat 
De minst gevaarlijke hindernis op onze taal weg is onze 
betrekkelijke arme wooidenschat en onze vierkant draaiende 
spreekvaardigheid Voor ons volk is het aanwenden van een 
beschaafde omgangstaal net iets geweest als het dragen 
van een stijfdeftig zondagspak 
fvlaar binnen het raam van onze kulturele zelfstandigheid zat 
de tijd hier wel zijn werk leveren en het gebruik van een 
algemene beschaafde omgangstaal laten londdraaien Het 
zal daarbij voor de vele vreemde woorden en bastaardwoor
den steeds moeilijker worden om zich te handhaven want 
er zal mettertijd een soort middelpuntvliedende kracht ont
staan 
Somberder is het dossier van de spelling van onze taal 
Spelling is een overeenkomst, waarbij iedere klank die in 
het Algemeen Beschaafd wordt gehoord, wordt voorgesteld 
door een vast teken. Tot die spelling horen ook — terwille 
van duidelijkheid, ritme enz — de hoofdletters, de woord-
tekens en de leestekens 
Spelling is dus overeenkomst Een overeenkomst die geldt 
voor alle taalgebruikers, maar m de eerste plaats voor de 
gangmakers van de taal onderwijs, pers, uitgevers, schrij
vers Ondei hen is de geschreven pers totaal in gebreke 
Elke krant en elk weekblad heeft zowat zijn eigen spelling, 
van zogenaamd progressief tot toegelaten En de voorkeur
spelling — m a w de spelling die bij overeenkomst tussen 
Nederland en België de voorkeur heeft en logischerwijze 
ook de spelling is in het onderwijs — wordt er zeer uitzon 
derlijk gebruikt Die houding van de geschreven pers is zo 
hartversterkend en zo zinnig, dat zij m nauwelijks twintig 
jaar tijd geleid heeft tot ware mik makspelling Al wat gedul
dige taalleraren en -opvoeders opbouwen, wordt door de 
Vlaamse geschreven pers voor driekwart vermeld 
En dan zijn er nog de kampioenen van de streektaal Zij lopen 
mot de dwanggedachte rond dat het ABN de streektalen 
bevecht, terwijl het net andersom is Geen mens in Vlaan
deren draagt de streektaal een slecht hart toe En de regel 
van de omgangstaal is even logisch als duidelijk Hemel-
bredegems kan in Hemelbredegem, maar Nederlands moet 
overal daarbuiten in de Nederlanden 

FRANS-JOS VERDOODT 

N.B. Sinds de zaak-Schaarbeek zegt iedereen loket, i.p.v de 
bastaard guichet. Maar God, als wii op die wijze duizen
den bastaardwoorden moeten gaan verdrijven ! 

Y U J O " PÎ OGRAMMADAG 

Op zaterdag 5 april a.s. gaat het tweede luik van ons kongres door. 
De hoofdstukken 3 en 4, die in Sint-Niklaas door tijdsgebrek niet ple
nair konden besproken worden, zullen in hun definitieve vorm gegoten 
worden. 

PROGRAIVIMA : 

10 uur : inleiding (Karel Van Reeth) ; 
10.15 uur : kort verslag van de sektievergadering over de probleem

groepen d.d 2 maart II (Katrien Apers) ; 
10.30 uur : artikelsgewijze bespreking van de resoluties van hoofdstuk 

3 over de probleemgroepen ; 
12 uur • middagpauze ; 
14 uur : kort verslag van de sektievergadering over de wereldvrede 

d.d. 2 maart 11. (Eddy Gaublomme) ; 
14.15 uur . artikelsgewijze bespreking van de resoluties van hoofdstuk 

4 over de wereldvrede ; 

15.45 uur • pauze ; 
16 uur • evaluatie van het tweede VUJO-kongres (Hugo Coveliers) ; 
16 15 uur : toespraak door Jaak Vandemeulebroucke, over « Belgische 

ontwikkelingssamenwerking = wapenhandel ' » ; 

16.45 uur : slot. 
PRAKTIKA : 

Deze programmadag gaat door in de bovenzaal van het gebouw van 
de Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9 te Leuven (aan Grote 
Markt). 
Het arrondissementeel VUJO-komitee van Leuven biedt de deelnemers 
aan deze programmadag na afloop een gezellige drink aan Plaats zal 
ter plekke worden meegedeeld. Dank bij voorbaat ' 
Opgelet ! Breng in elk geval je kongresmap mee. 

WIJ s 
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(jeeveedee) Terwijl zich de afgelopen week opnieuw donkere 
wolken samenpakten boven het Midden-Oosten, heeft het 
Nederlandse parlement een poging ondernomen om aan de 
weet te komen welk spel er nu feitelijk gespeeld is in de 
periode die volgde op de losbarsting van de vorige bui boven 
Syrië, Israël en Egypte, najaar 1973. Men herinnert zich de 
feiten : een nieuwe oorlog, daarop de zogeheten energie-
krisis, vervolgens autoloze zondagen, distributie van benzine, 
sluiting van de gordijnen (op aanraden van Ekonomieminister 
Lubbers) en als meest « pakkende » moment de met dode
lijke ernst door eerste-minister Den Uyl voor de televisie 
uitgesproken voorspelling : - Nooit keren de tijden van 
vroeger terug »... 
Dat alles is nu een goed jaar geleden. Maar reeds in de 
dagen dat de Nederlanders stonden aan te schuiven om de 
bonnen voor hun schamel benzinerantsoentje in ontvangst te 
nemen (terwijl vlak daarna plotsklaps de hele distributie 
werd opgeheven !), was er een vakbondsafgevaardigde in 
Rotterdam, die aan de hand van cijfers aantoonde dat er 
helemaal geen sprake was van olie- en benzineschaarste. Het 
was de heer Schravenmade, die nauwlettend in de gaten 
hield welke olietankers In het Rotterdamse havengebied 
afmeerden en die daaruit konkludeerde dat de aanvoerstroom 
onverpoosd doorging en in elk geval veel en breder was dan 
de sombere berichten die de regering In Den Haag bleef 
lanceren. 

Tóén al ontstond er een gevoel van wantrouwen bij de bevol
king : Waren Den Uyl en zijn ministers in paniek geraakt ? 
Opereerden de grote oliemaatschappijen niet volgens een 
taktiek die hen zelf grote baten bracht ten nadele van de 
ekonomie en het dagelijkse leven in Nederland ? Of met 
andere woorden : Was er wel een oliekrisis, werden we met 
op grandioze wijze in de maling genomen door op winst 
beluste koncerns, die handig gebruik maakten van de situa
tie ? 

Deze vragen zijn sinds het voorjaar van 1974 herhaaldelijk 
gesteld, er verschenen zelfs boeken en brochures over, en 
de vorige week was het zover dat de oliemaatschappijen 
door het parlement aan de tand werden gevoeld over wat 
er nu wérkelijk in de winter 1973-1974 aan de hand is ge
weest. De jonge, ambitieuse soclaal-demokraat (Partij van de 
Arbeid) Arie van der Hek, had zich voor het karretje gespan
nen en organiseerde een driedaagse hoorzitting om de olie
maatschappijen — Shell, Chevron, Esso en BP — verant
woording te laten afleggen over hun beleid tijdens de zoge
heten krisis. Van der Hek, al een haantje de voorste in de 
tijd dat hij de » socialistische » jongerenorganisatie aan
voerde, had gehoopt dat hij nu de zuivere feiten eens los 
zou krijgen. Maar de hele door hem opgezette vertoning is 
een komplete farce geworden. Doordat hij zichzelf maanden
lang in de kwestie had vastgebeten, maar daarbij nauwelijks 
door Kamerkollega's werd gesteund, draaide het zaakje uit 
op een soort eenmans-show, waarbij van te voren te voor
spellen was dat de oliemaatschappijen aan het langste eind 
zouden trekken. Er werd uitgebreid gepraat door de (hoog
ste) vertegenwoordigers van de koncerns, er kwamen dikke 
stapels papieren op tafel, maar na afloop zijn de raadsels 
waarvoor Van der Hek èn duizenden Nederlanders zich ge
steld zagen, niet opgelost. Men is blijven zitten met het 
sterke vermoeden dat de Nederlanders op grote schaal voor 
het lapje zijn gehouden, al deden de oliebazen het voorko
men dat zij de algemene dankbaarheid verdienen van het 
Nederlandse volk. Aan hen, zo beweerden zij en lieten zij 
aan de hand van cijfers zien, is het te danken dat bij alle 
beperkende toestanden rond Nieuwjaar 1973 het leven in 
het land nog erg normaal kon verlopen. Men kan ook zeggen: 
de oliemaatschappijen vinden dat zij in plaats van wantrou
wen de eeuwige dank van het Nederlandse volk ve rd ien^ . 
Een erg onbevredigende hoorzitting dus, want behalve Van 
der Hek was er geen enkel Kamerlid dat zich inspande om 
de « verdachten » aan de tand te voelen, sommigen bleken 
zich amper op de bijeenkomst te hebben voorbereid. Dat 
ligt voor een deel, helaas, aan de uiterst gebrekkige outil
lage van het Nederlandse parlement. De bewerktuiging van 
de Kamer, zelfs van de speciale kommissie die het olie-
onderzoek behandelde, is zeer primitief, het is trouwens een 
permanente klacht van alle parlementariërs. Men is onvol
doende uitgerust om de dokumentatie en informatie te ver
garen die nodig is om in zaken als de vermeende olieboykot 
beslagen ten ijs te komen. 

En dan is er op de tweede plaats de omstandigheid dat de 
oliemaatschappijen multinationals zijn, ondernemingen die 
internationaal opereren. Het werkterrein van de Kamer is 
echter gebonden aan de Nederlandse grenzen. Daardoor al 
was het uitgesloten dat Van der Hek en zijn mede-ondervra
gers werkelijk de hand zouden kunnen krijgen achter de 
olie-schermen. Onze brave parlementariërs stonden in feite 
machteloos. 

Het schamel resultaat van de Haagse olievoorstelling is dat 
weliswaar vaststaat dat de benzinedistributie vorig jaar vol
strekt overbodig was, maar dat op geen enkele manier te 
bewijzen valt dat de oliemaatschappijen daarvan de schuld 
zijn. Waren het dan de oliesheiks in het Midden-Oosten mis
schien ' Ook dat kon niet uit de doeken worden gedaan. 
Alles bijeen dus een geval dat met een sisser is afgelopen. 
Van der Hek en konsoorten hebben nu gezegd dat zij de 
regering over dezelfde kwestie zullen gaan interpelleren. 
Wel, dan kan nij al voorspeld worden dat men geen stap 
verder komt : Den Uyl zal ongetwijfeld volhouden dat hij 
niet in paniek was geraakt, doch slechts voorzorgsmaatre
gelen nam. De raadsels van de oliekrisis blijven onopgelost I 

DE ONDERGANG VAN EEN MAGIER 
(AVD) Eind vorige weel< zijn de 
bemiddelingspogingen van Henry 
Kissinger in het M-O afgeketst op 
de onwil van Egypte om politieke 
waarborgen te geven in ruil van 
Israëlische toegevingen betref
fende de strategische bergpassen 
en de olievelden van Aboe Rodies. 
Men kan evengoed zeggen dat de 
Israëlische onderhandelaars de 
Egyptische suggesties naast zich 
neer hebben gelegd. En dit alles 
terwijl een akkoord over vier be
langrijke punten een dag vroeger 
nog in onmiddellijk bereik lag. 
Er was zelfs een wederzijdse ver
bintenis in de maak tot het niet 
aanwenden van geweld daar toen 
al bekend was dat Egypte gewei
gerd had een verklaring van non-
belligerentie te ondertekenen. 
Kissinger is dus mislukt toen hij 
de eindmeet al in het zicht had. 
I\4ag men uit die plotse dramati
sche wending afleiden dat het de 
heren diplomaten tot vóór zater
dag 22 maart meer te doen was 
om schermutselingen bestemd 
voor binnenlandse konsumptie ? 
De Israëli's wisten immers al van 
te voren dat Egypte niet op een 
verdrag van belligerentie zou in
gaan zonder Syyrië hierbij te be
trekken. Anderzijds besefte Sadat 
van Egypte dat de regering van 

premier Rabin te zwak was voor 
belangrijke territoriale toegevin
gen zonder kompensaties op poli
tiek vlak. Hoe dan ook men zal 
niet kunnen beweren dat Israël 
de Arabische suggesties lichtzin
nig heeft afgewezen. Op de mis
lukking van de Kissinger-missie 
moet Immers de vredeskonferen-
tie van Geneve volgen waar de 
Sovjetunie haar uiterste best zal 
doen om haar ietwat geschonden 
Arabisch imago bij te werken. 
Bovendien moet die konferentie 
zo spoedig mogelijk doorgang 
vinden want 26 april en 30 mei 
e.k. loopt het mandaat van de 
Blauwhelmen op de Golan en in 
de Sinai-woestijn ten einde. Waar
schijnlijk zullen Syrië en Egypte 
dit mandaat niet verlengen als de 
datum van de konferentie niet 
voorafgaandelijk is vastgelegd. 
Die Geneefse konferentie biedt 
weliswaar geen waarborgen op 
onverdeeld sukses want als ze 
mislukt (over de Palestijnen en/ 
of over Jeruzalem !) is het gevaar 
van een vijfde konfliktsituatie in 
het M-O groter dan ooit, maar bij 
de niet onwaarschijnlijke veron
derstelling van een ongunstige af
loop zou Geneve dan toch de 
vrede voor een paar weken of 
maanden kunnen redden. 

Al bij al waren de middelen waar
over Kissinger beschikte sterk 
genoeg (Amerikanase hulp aan 
Isra/I !) maar de kredietwaardig
heid van de Amerikaanse staats-
sekretaris is ernstig aangetast 
door het verslechteren van de 
toestand in Indo-China. De han
delswaarde van de Amerikaanse 
waarborgen (aan Israël) daalde 
zienderogen, terwijl premier Ra
bin nu meteen ook kan rekenen 
op de steun van het rechtse Li-
koed-blok wat uitzicht biedt op 
een sterke nationale solidariteit. 
Tot een katostrofale explozie zal 
het voorlopig wel niet komen 
maar aan die omstandigheid heeft 
Kissinger geen boodschap. Zijn 
toestand is hachelijker dan ooit, 
nu hij ook binnenlands door am
bassadeur Richardson wordt be
dreigd. Na het mislukken van zijn 
opdracht in het M-O (al waagt 
hij nog een verse poging naar 
een oplossing) en na de haast 
apokaliptische ontwikkeling in 
Indo-China schrijdt de onvermoei
bare magiër zijn diplomatieke on
dergang tegemoet : een slacht
offer van zijn eigen sukses en 
van de vaak ondoorgrondelijke 
wendingen binnen het internatio
naal bestel. 

Koning FeisaI, wiens gewelddadige dood een leemte nalaat, want hi] was niet alleen steenrijk, maar hl] had 
ook een sterke milderende invloed in gans de Arabische wereld. Opvolger Khaled, 62, ziekelijk en poli
tiek een volslagen onbekende. 

VIETKONG - PLETWALS-tS4i^iS*t^> 
(AVD) Twee jaar na het door Kis
singer en Le Due Tho bedongen 
akkoord van Parijs (over Viet
nam) hebben de Zuidvietnamese 
regeringstroepen nagenoeg de 
helft van hun grondgebied prijs
gegeven. De bewering van Thieu 
dat de kommunisten alleen 
schaars bewoonde gebieden en 
onbeduidende dorpen kontrole-
ren is door de recente ontwikke
ling achterhaald daar de Viet-
kong sindsdien ook belangrijke 
steden veroverd heeft. Men. kan 
zich hierbij afvragen hoe het 
Zuidvietnamese leger, dat over 
400.000 soldaten, over een mili-, 
tie van 600.000 man en over de 
sterkste luchtmacht van Zuid-
Azié beschikt, onveranderlijk de 
duimen moet leggen voor een 
Vietkong die volgens Saigon 
hooguit 300.000 man en een vijf
tal Noordvietnamese divisies kan 
opstellen. 

De overijlde ontruiming van zeven 
provincies in het Noorden en in 
het centrale bergland kwam dan 
ook vrij onverwacht. De officiële 
redenen voor de Zuidvietnamese 
aftocht zijn bekend : Thieu wil 
zijn strijdkrachten samentrekken 
rond Saigon en in de Mekong 
delta. Hij wil een nieuw Dien 

Bien Foe vermijden en zijn leger 
koncentreren, te meer dat hij 
voorlopig zonder Amerikaanse 
Steun moet voortboeren en daar
om zijn front nodig moet inkrim
pen. Al bij al zijn de jongste mili
taire gebeurtenissen (zo zegt 
Saigon) een ernstige tegenslag, 
maar de politieke weerslag ervan 
zal niet leiden tot noemenswaar
dige wijzigingen aan de Zuid
vietnamese top. 
In hoever klopt die officiële be
wering van Saigon ? Het is im
mers zo dat de Zuidvietnamese 
troepen ook vóór hun jongste 
strategische terugtocht niet van 
geestdrift en strijdlust blaakten ! 
Toen de kommunisten dan hun 
jongste offensieve akties op 
gang brachten steldeii ze vast 
dat de bergbewoners zich dit 
keer achter de Vietkong schaar
den, waardoor de situatie van de 
regeringstroepen in dit gebied 
volledig onhoudbaar werd. Omdat 
hij die merkwaardige verande
ring nauwkeurig had verslagen, 
moest de Franse journalist Lean-
dri voor de politie van Thieu 
verschijnen, waarbij hij onder 
allesbehalve duidelijke omstan
digheden werd neergeschoten. 
Anderzijds waren de troepen van 

Thieu evenmin gediend met de 
tienduizenden vluchtelingen die 
onverwachts het reeds gehavend 
ekonomisch potentietel van Thieu 
op de proef kwamen stellen. 
De jongste strategische evolutie 
werd echter bespoedigd door een 
leger dat niet wil sterven voor 
zijn president en dat evenmin van 
Hanoi wil afhangen. Die instel
ling geldt trouwens voor het 
grootste deel van de Zuidvietna
mese gemeenschap. Met de dag 
wordt duidelijker dat Zujd-Vjet-
nam niet langer wenst geprangd 
te zitten tussen het bewind van 
Thieu en het alternatief van de 
kommunistische Vietkong. De ont
wikkeling naar een derde kompo-
sante wordt echter afgeremd 
door het stijfhoofdig vasthouden 
van de Amerikanen aan een do-
minoteorie, waarbij het bestaan 
van interne politieke tegenstel
lingen in Zuid-Vietnam wordt ont
kend. Toch is het onzeker of 
Thieu de presidentsverkiezingen 
van oktober a.s. als president zal 
overleven. Zeker is alleen dat 
Zuid-Vietnam vandaag slachtoffer 
IS van de Parijse akkoorden, die 
achteraf beschouwd, het papier 
niet waard zijn waarop ze zijn 
geschreven. 

WIJ 6 29 MAART 1975 



MWMYIS^ D€W€GlhG 

TWEE VU-WETSVOORSTELLEN 

De Senaat keurde twee VU-wets-
voorstellen af, waarin nochtans 
CVP- en PVV-kiesbeloften ver
werkt waren. Het betrof de af
schaffing van het onderzoek naar 
de bestaansmiddelen in het pen
sioenregime der zelfstandigen 
tbelofte van Tindemans op 14 de
cember 1972 - voorstel WIm Jo-
rissen) en een wetsvoorstel tot 
gelijkschakeling van de kinder
bijslagen voor zelfstandigen met 
loontrekkenden. De « zeer sociaal 
bewogen » CVP en PVV stemden 
dus tegen hun eigen eerste-minis-
ter en hun eigen kiesbeloften. 
We komen !n ons volgend num
mer uitgebreider op dit onder
werp terug. 

« KNACK » 

Sinds geruime tijd schijnen voor 
« Knack » slechts drie politieke 
partijen te bestaan in Vlaanderen, 
nl. de drie traditionele partijen. 
VU ? Connais pas, nu weer met 
een door « Knack » georganiseerd 
rondetafelgesprek over de ekono-
mische krisis. De VU heeft daar 
nochtans een eigen, interessante 
kijk op. Mogen de « Knack «-le
zers dat niet weten ? 

WERK IN EIGEN STREEK 

Sinds jaren ijvert de VU voor 
werk in eigen streek. Voor de 
Vlaamse Intergewestelijke van 
het ABW staat thans meer dan 
ooit « volledige en betere tewerk
stelling in eigen streek priori
tair » ! Dat moet niet alleen ge
beuren door de uitschakeling van 
de nadelige gevolgen van de 
werkloosheid doch ook door het 
scheppen van een voldoende aan
tal arbeidsplaatsen. 
Beter iaat dan nooit... 

DURE BESCHERMELING 

Men heeft uitgerekend dat de be
toging op 16 maart jl. te Schaar
beek iets meer dan 6 miljoen fr. 
heeft gekost aan de schatkist, 
door uitbetaling aan extra-vergoe
dingen aan 3.000 rijkswachters, 
verbruik van benzine (o.m. voor 
twee helikopters) en betaling van 

andere uit de machtsontplooiïng 
spruitende onkosten. Dat is 2.000 
fr. per rijkswachter of zo men 
wil en wanneer men akkoord gaat 
met 3.000 manifestanten 2.000 fr. 
per betoger. Of nog : 1.000 fr. 
per kop. 
Deze rekening klopt niet, want 
men moet eenvoudig vaststellen 
dat de betoging werd uitgelokt 
door de houding van Tindemans 
speciale beschermeling, FDF-bur-
gemeester Nols. Door zijn mis
prijzen voor wet en voor Vlaming 
heeft deze frankofone navelkijker 
ons allen op zondag 16 maart 
X miljoen armer gemaakt. 

PLATBROEK NOLS 

Tijdens de FDF-meeting In de zaal 
Madeleine te Brussel liet Nols 
zich als een held door de over hun 
toeren gedraaide Brusselse fran
kofone « madammekes » en Beu-
lemansen toejuichen na zijn ver

klaring : « Ik heb in 1940 niet te
vergeefs onder de roemrijke al
penmuts van de Ardeense Jagers 
gediend. Ik heb steeds hun wa
penspreuk voor ogen gehouden 
« Biedt weerstand en bijt ». Daar-
om : laten we weerstand bieden 
(aan de « sales flamins » uiter
aard) en bijten ». 
Het weekblad « Pan » herinnert 
hierbij niet zonder leedvermaak 
aan het feit dat de « heldhaftige 
Ardeense jager » in 1940 als... 
Vlaming door de Duitse Weer-
macht uit krijgsgevangenschap 
ontslagen werd. We kennen nog 
zo'n held van de Brusselse fran-
kofonie : ook Vanden Boeynants 
beriep zich bij de Duitsers in 
1940 op zijn « Vlaamse nationali
teit » om naar huls te mogen ke
ren. 
Als het in hun kraam te pas komt 
zouden die zgn Brusselse patriot
ten zich desnoods voor Armeniër 
uitgeven. En nu maar afgeven, jon
gens, op uw ex-volksgenoten. Als 
dat het groene Brusselse hout is... 

TINDEMANS: 
STEEDS ONGELOOFWAARDIGER 

. De held van Schaarbeek » en ex-Vlaming Nols op de FDF-meeting te 
Brussel omringd door de FDF-manitoes (allemaal met een zuur gezicht) 
Defosset, Outers en Persoons. 

(r.w.) Een van de zaken die Tin
demans ten goede zou verande
ren, waren de « betrekkingen on
der de gemeenschappen ». Het 
enige wat hij gedaan heeft is 
een misstap in de richting van 
een federalisme met drie, door 
aan het Brussels gewest dezelf
de rechten en bevoegdheden toe 
te kennen als aan de regio's 
Vlaanderer>- en Wallonië en door 
toe te laten dat de Brusselse 
gewestraad de Vlamingen achter-
stelt en vernedert. Voorzitter F. 
Van der Eist toonde dat klaar als 
een klontje aan. 
In de lokettenoorlog wringt Tin
demans zich in allerlei bochten 
om niets te moeten veranderen. 
Premier Tindemans heeft kenne
lijk schrik, hij durft niets veran
deren, want hij is een zwakke
ling. 
In de afgelopen week kwamen de 
dotaties aan de kultuurraden ter 
sprake in de Senaat en de « kul-
turele kredieten » van diverse 
ministeries moesten door de 
Kultuurraad geloodst. 
Wat — ten kwade veranderde — 
was de zoveelste uitholling van 
wat men kulturele autonomie 
noemt, door de kredieten voor 
de konsultatiebureau's en de 
voorhuwelijkse- en gezinsinforrna-
tie te onttrekken aan de kultuur
raden, op wier kredietCen) zij In
geschreven stonden. Zij gaan 
naar de gewestraden (voorlopig 
voor advies). 
Wat Brussel betreft, kloeg sena
tor Bob Maes aan dat deze regio
nalisering als gevolg moet heb
ben dat de Vlaams-vijandige Brus
selse gewestraad Nederlandson-
kundige dokters en personeel be
gunstigt en Vlaamse jongeren en 
gezinnen voor de meest intieme 
aangelegenheid overlevert aan 
Franstaligen. 

Dat « veranderde » er dus wel, 
mijnheer Tindemans. 
Senator Van Haegendoren her
haalde zijn reeds geuite beschul
digingen aan Tindemans, eerste-
minister, dat hij de voornemens 
van Tindemans, minister van ge
meenschapsbetrekkingen ontrouw 
is. Daar veranderde niets in de 

richting van de kulturele autono
mie, zoals ze bepaald is bij grond
wet en wet. 
Een aantal bevoegdheden die kul-
tureel zijn, blijven van het uni
taire parlement afhangen. 
Inzake internationale kulturele 
betrekkingen, wordt de grondwet 
ontweken. Deze bepaling zou 
nochtans de enige weg zijn tot 
doelmatige algemeen-Nederland
se samenwerking. Mevr. R. De 
Backer praat daar wel veel over, 
maar de wet komt er niet. De VU 
(senator Van Haegendoren) dien
de evenwel een voorstel in. 
De kulturele autonomie omvat het 
toerisme, maar het kbmmissa-
riaat-generaal blijft unitair en 
voor 1975 worden bevoegdheden 
•< toerisme » naar de gewestraden 
overgeheveld en aan de kultuur
raden onttrokken. 
De kredieten tot aanmoediging 
van vorsers, ook grondwettelijk 
voorzien voor de kultuurraden 
blijven in het dak steken. Van 
Haegendoren stelde het als volgt: 
« Kijk eens, mijnheer Tindemans, 
als U nog een poging wil doen 
om geloofwaardig te blijken, 
praat dan niet verder over het 
gesprek van gemeenschap tot ge
meenschap, bij hetwelk men de 
Vlamingen opnieuw wil doen be
talen voor wat ze reeds twee
maal betaalden. Maak U het heus 
gemakkelijker, mijnheer Tinde
mans, en begin ermede toe te 
passen wat reeds voorzien is. 
Uw federalist-met-dienst de heer 
Perin kan dan ook eens tonen dat 
hij nog federalist is. 
Pas nadat U konsekwent aan de 
PSC durft weerstaan om waar te 
maken wat reeds beslist is en 
ook de provincie Brabant te split
sen — pas dan kan er op grond 
van enig vertrouwen gepraat 
worden. 

Wij maken ons echter geen illu
sies, want met een machteloze 
regering en Vlaamse slappelin
gen-ministers is er geen veran
dering mogelijk. Wij zullen dus 
zelf voor verandering zorgen, Tin
demans of geen Tindemans, Nols 
of geen Nols, Martens of geen 
Martens I 

HET FAILLIET VAN DE BEWEGINGSSTRATEGIE 
De Vaste Kommissie voor Taaltoexicht stelt de frankofonen in het gelijk 
Met Multatuli zouden we kunnen zeggen « Ik weet dat mijn verhaal 
eentonig is », maar wij kunnen het ook niet verhelpen, dat wi j voor de 
zoveelste maal moeten verwijzen naar de uitspraak van Van Elslande 
in de Kamer (29-12-1970) : « In Brabant zullen de federaties van ge
meenten de beveiliging van Vlaams-Brabant brengen ». En enige dagen 
later, in een vraaggesprek met de « Gazet Van Antwerpen », deed Tin
demans er nog een schepje op, en verzekerde heel positief : « Wij 
hebben Vlaams-Brabant beveiligd ». Precies alsof het werkelijk al ge
beurd was I , . „ j ^. j j I 
Wij hebben toen daarop gereageerd dat de randfederaties, de « gordel 
van smaragd » (zoals De Saeger die, ook naar Multatuli, noemde), 
waarin de regering de Brusselse veroverinsgdrang meende te kunnen 
opvangen, in zich zelf reeds de kiemen droegen waarvan de ontwikke
ling een verdere frankofone opmars in Vlaams-Brabant zou mogelijk 
maken Wij hebben niet lang moeten wachten om gelijk te krijgen, 
maar wij zijn daarop helemaal niet trots, omdat het alles zo diep treurig 
en ontmoedigend is. 

Even het geheugen opfrissen. In 
drie van de vijf federaties, met 
name die van Asse, Halle en Za-
ventem, liggen er ook facilitei
tengemeenten, en volgens de be
palingen van art. 93 van de wet 
op de federaties moeten de be
trekkingen van de faciliteltsge-
rechtigden met de eentalige fe
deratiebesturen geschieden via de 
burgemeester van hun gemeente, 
die in beide richtingen voor de 
Frans-Nederlandse en Nederlands-
Franse vertalingen moet zorgen. 
ARROGANTIE 
Maar toen de federatie Halle be
sliste voor het ophalen van het 
huisvuil het stelsel van papieren 
zakken in te voeren — met één-
talige Nederlandse tekst : Randfe-
deratie Halle - huisvuil - vullings-
grens ; dan weigerden de franko
fonen van Linkebeek hun mede
werking. Uit pure dwarsdrijverij 

natuurlijk, want zó achterljlk zijn 
ze nu toch ook niet, dat ze niet 
zouden begrijpen waarvoor die 
zakken dienen. En de frankofone 
schepen Llénard haalde zelf met 
een vrachtwagen het frankofone 
huisvuil op, om het naar een stort
plaats binnen de agglomeratie te 
voeren (met stilzwijgende instem
ming van de agglomeratie) ! De 
frankofonen van Linkebeek be
perkten zich niet ertoe aldus aan 
te sporen tot openlijke belasting
ontduiking, maar zij dienden te
vens klacht in bij de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht (VKT) te
gen de federatie Halle, omdat die 
te Linkebeek enkel eentalig Ne
derlandse cirkulaires in de brie
venbussen had bezorgd, en ook 
omdat een federatiefunktionaris 
geweigerd had Frans te spreken 
in de telefoon. 
Bovendien interpelleerde FDF-

volksvertegenwoordiger Clerfayt 
op 29 oktober '74 de minister van 
Binnenlandse Zaken, Michel, om
dat volgens hem de rechten van 
de franstaligen van de facilitei
tengemeenten in hun federatie 
met de voeten worden getreden. 
En wat antwoordde de Waalse 
PSC-minister ? Dat de betrokken 
federaties de mededelingen, ad
viezen en formulieren moeten ver-
strekken en afleveren in de taal 
van de aanvragers, en dat ze zó 
moeten georganiseerd zijn, dat de 
franstaligen zonder moeilijkheden 
hun taal kunnen gebruiken. Het 
had er de schijn van dat het een 
goed ineengestoken scenario was, 
om de minister de gelegenheid te 
geven hoofdzakelijk te kunnen 
verwijzen naar een wet van vóór 
de federatlevormïng, met name de 
gekoördineerde wetten op het ge
bruik van de talen in bestuursza
ken dd. 18 juli 1966. 
Maar in antwoord op een desbe
treffende vraag antwoordde mevr. 
De Backer, minister van Neder
landse Kuituur in de Kultuurraad, 
aan de hand van de wet op de fe
deraties, dat het inderdaad de 
burgemeester van de faciliteiten
gemeente is die voor de eventu
ele vertalingen moet zorgen. Deze 
tesis werd later, en terecht, bij
gevallen door eerste-minister Tin
demans. 

Ondertussen had de VKT zich 
reeds uitgesproken op 26 septem
ber, en na een reeks konsideran-
sen die alle verwijzen naar de 
bovenvermelde wet van 1966, 

heeft zij eenstemmig een advies 
uitgebracht dat luidt als volgt 
(verkort) : ... 
« Overwegende dat de cirkulaire 
betreffende de dienst voor het 
ophalen van het huisvuil die de 
Federatie van Halle aan de in
woners van Linkebeek heeft ge
richt, een mededeling aan het pu
bliek is krachtens art. 34 §1, 3e lid 
(van de SWT van 1966), die moet 
worden gesteld in de taal of de 
talen die ter zake aan de plaat
selijke diensten zijn opgelegd ». 
adviseert de VKT : « Art. 1. De 
klacht is ontvankelijk en gegrond. 
De mededeling aan de inwoners 
van Linkebeek diende in de twee 
talen (Nederlands en Frans) te 
worden gesteld. Art. 2. De Kom
missie acht het wenselijk dat de 
vertaling door de diensten van de 
Gouverneur van Brabant zou ge
schieden ». 
De leden van de eensgezinde 
Kommissie waren : Président : 
Monsieur Chavagne; Section fran-
gaise : MM. Malta, Plunus et Van 
Brussel. Nederl. afdeling : de hh. 
Bové, Van Leuven, Vanhee en 
Vander Bruggen. 
De faciliteiten werden in 1963 
goedgekeurd « met de dood in 
het hart» (dixit CVP-senator Sled-
sens) ; de bewegingsstrategie 
van Van Elslande lokte • langdu
rig applaus uit bij de CVP en de 
•BSP ». Maar ondertussen boeken 
de frankofonen voortdurend nieu
we winstpunten tegenover diege
nen die door Bert D'Haese in 
. De Standaard » eens als « het 

schild en het zwaard van Vlaande
ren » werden bewierookt. 
En zo staan we nu voor de tra
gische toestand dat de wetgever 
de Kommissie, die vooral ter in
tentie van de Vlamingen is inge
steld om te waken op de toepas
sing van de taalwetten, de spring
plank in handen heeft gespeeld 
welke zij nu onder de voeten 
heeft geschoven van de frankofo
nen, die aldus weer een nieuwe 
sprong vooruit kunnen voorberei
den. Is dat geen toppunt ? 
En wi j maar betogen, jongens I 
Om onze macht (?!) te tonen. En 
wij maar zingen van • Ze zuilen 
hem niet temmen » 
En terwijl te Halle 50.000 Vlamin
gen op straat komen voor « de 
beveiliging van Vlaams-Brabant » 
worden binnenskamers, met en
kele pennetrekken, drie van de 
vijf federaties verplicht het twee-
tallgheidsstelsel te veralgemenen. 

M.V,d.B. 

NB : Het lijdt geen twijfel dat de 
uitspraak van de VKT niet zon
der politieke gevolgen zal blijven. 
Reeds nu is vernomen dat in de 
federatieraad van Halle VU-sche-
pen Frans Adang weigert fakturen 
te betalen voor het drukken van 
tweetalige formulieren bestemd 
voor de faciliteitengemeenten Lin
kebeek en St-Genesius-Rode. De 
vraag is nu of het daarbij zal blij
ven ? 
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POLITIEKE 
BENOENINSEN 
Sinds de jongste wereldoorlog is het de 
gewoonte geworden in heelwat overheids
diensten altijd maar tijdelijk personeel 
aan te werven. Bij de Posterijen heeft 
men vrijwel nooit anders gedaan dan 
hulppersoneel aanwerven, meestal zon
der enig eksamen. Het hoeft niet gezegd 
dat zoiets ongezond is, dat aldus de over-
heidssektor niet altijd de beste elemen
ten heeft aangetrokken en de geadmini-
streerden vaak niet de beste dienstver
lening van de administratie mochten ver
wachten. 

Daart>ij komt dat de Administratie gere
geld gekonfronteerd wordt met uitzon
deringsmaatregelen om de tijdelijken In 
vast verband te benoemen, want uitein
delijk kon men niet onrechtvaardig zijn 
tegenover mensen die vaak jaren in de 
onzekerheid waren geweest voor hun toe
komst. 
Kort na de oorlog was het enigszins be
grijpelijk dat de overheidsdiensten een 
beroep deden op tijdelijk personeel om
dat het aanbod van personeel zeer ge
ring was : de meeste jonge mensen voel
den zich op dat ogenblik Immers meer 
aangetrokken tot de privé-sektor waar 
hogere wedden en lonen werden betaald. 
Maar dat soort aanwervingen — oor
spronkelijk min of meer gerechtvaardigd 
— kreeg nadien zulk een omvang dat er 
al spoedig een gewoonte van gemaakt 
werd. De politieke partijen en de sindika-
ten waren inderdaad in dergelijke aan-
wervings- en benoemingspolitiek een uit
stekende rekruteringsbron gaan zien. En 
of ! Want gedurende nagenoeg dertig jaar 
hebben zij op die wijze tienduizenden 
van hun politieke vriendjes in de kaas 
gestopt. En jawel I Hoe dikwijls hoorden 
we uit plechtige regerings- en andere po
litieke verklaringen niet dat eens en 
voorgoed een punt achter dergelijke han
delwijze moet gezet worden om de pver-
heidssektor te herwaarderen en te sane
ren. 

« Boter aan dé galg » zouden we zeg
gen, want nog steeds gaat men verder 
met politieke aanwervingen en benoe
mingen. 

VU-WETSVOORSTEL 

De Volksunie heeft herhaaldelijk deze 
toestanden in het parlement aangeklaagd 
en heeft nu zelf een wetgevend initia
tief genomen. Door de kamerleden Em. 
Van Steenkiste, J. Belmans, L. Van Steen-
kiste, J. Somers, en W. Kuypers werd een 
wetsvoorstel ingediend dat er toe strekt 
van 1 september 1975 af geen tijdelijke 
personeelsleden meer in dienst te nemen 
bij de Rijksbesturen en het statuut van 
het tijdelijk personeel op te heffen. Het 
wetsvoorstel houdt evenwel ook in dat de 
in dienst zijnde tijdelijke personeelsleden, 
hulpkrachten en kontraktuelen in vast 
verband moeten benoemd worden, om
dat het niet rechtvaardig zou zijn deze 
bedienden te benadelen ten opzichte van 
al hun andere kollegas, die even als zij 
ook zonder eksamen werden aangewor
ven en vroeger ook in vast verband wer
den geregulariseerd. Dit wil dus zeggen 
dat de Volksunie wenst dat hiermede 
voor altijd komaf wordt gemaakt met po
litieke benoemingen zonder enige selek-
tie bij de aanwerving. De kongresrezolu-
ties van de Volksunie zijn in dit verband 
zeer duidelijk (Sw.). 

WERKLOOSHEID IH 
Een half jaar geleden moesten wij nog 
schrijven over het « dreigende spook van 
de werkloosheid ». Zes maanden later 
zitten we er al tot over de oren in met 
ca 140.000 volledige werklozen en plus 
minus 90.000 gedeeltelijke werklozen. Sa
men is dat meer dan 200.000. 
We mogen echter hierbij niet uit het oog 
verliezen dat er dé jongste 25 jaar een 
bestendige werkloosheid met 50.000 een
heden en meer is geweest. Het laagste 
cijfer volledig werklozen sinds 1950 werd 
in 1964 genoteerd, nl. 50.400. Het hoogste 
cijfer in die periode leverde 1953 op met 
183.000 volledig werklozen. Het gemiddel
de jaarlijkse werklozencijfer tussen 1950 
en 1975 bedraagt 103.030. 
In de vijftiger jaren bedroeg echter de in-
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Onderstaand overzicht geeft .(de algemene struktuur 
van de sociale zekerheid voor werknemers. Het wil 
slechts een eerste inzicht geven in dit deel van 
onze sociale wetgeving en alleen de belangrijkste 
zaken zijn in dit schema opgenomen. 

Onderworpenen 
De sociale zekerheid zoals we die nu kennen, is 
ingevoerd door de Besluitwet van 28 december 
1944. Deze wetgeving is op dit ogenblik van toe
passing op alle werkgevers en werknemers die 
door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn. 
evenals op de leerjongens en de personen die hen 
tewerkstellen. 

Uitgesloten uit deze regeling zijn evenwel de mijn
werkers en de zeelieden van de koopvaardijvloot 
voor wie een afzonderlijke regeling geldt, evenals 
arbeid die bijkomstig of van korte duur is, vakan-
tiearbeid voor studenten en nog enkele minder 
belangrijke kategorieën. 
De wetgeving werd uitgebreid tot personen die 
arbeid verrichten die met arbeid in dienstverband 
kan gelijkgesteld woorden. Noteer dat voor som
mige van deze kategorieën de wetgeving niet vol
ledig van toepassing is. 
Finansiering 
Op basis van het loon wordt een bijdrage berekend 
die, teoretisch, uit twee delen bestaat : de zgn. 
werkgeversbijdrage en de zgn. werknemersbijdrage. 
Deze bijdragen zijn verschillend voor arbeiders en 
voor bedienden. 
De werkgever stort deze bijdragen aan de Rijks

dienst voor IVIaatschappelijke Zekerheid. Het is de 
RIVIZ die deze gelden, aangevuld met rijkstoelagen 
en na aftrok van de administratiekosten, verdeelt 
onder de centrale organismen die de verschillende 
takken van de sociale zekerheid beheren : 
— de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen 

(RWP) ; 
— het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits

verzekering (RIZIV) ; 
— de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RAV) ; 
— de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) ; 
— de Rijksdienst voor Kinderbijslag der Werkne

mers (RKW). 
Daarnaast heeft de RMZ ook andere opdrachten 
toegewezen gekregen : de beroepsziekten, de ver
goedingen bij sluiting van ondernemingen, de 
Fondsen voor Bestaanszekerheid, de kredieturen, 
enz. 

De voordelen 
Door tussenkomst van de betaal-organismen (die 
werken onder kontrole van de hogervermelde cen
trale organismen) ontvangt de werknemer de voor
delen van de sociale zekerheid. Deze betaalorga-
nismen zijn : de Rijkskas voor Rust- en Overlevings
pensioenen (RRO), de ziekenfondsen, de uitbeta
lingsinstellingen voor werkloosheidsvergoedingen 
(de zgn. representatieve sindikaten en de Hulpkas 
voor Werkloosheidsuitkeringen), de Bijzondere 
Vakantiefondsen (enkel voor arbeiders) en de Kom-
pensatiekassen voor kinderbijslagen. 

Cw. 
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flatie slechts 1,5% (tweede helft van de 
vijftiger jaren) terwijl de inflatiestijging 
op het einde van de referentieperiode 
(1971-1974) 8,5% bedroeg. Dichter bij ons 
is het cijfer echter hoger, vooral omdat 
het indekscijfer vorig jaar met sprongen 
omhoog ging en de inflatie-indeks even 
vlug volgde. Na een korte onderbreking 
in de stijgingtendens in december van vo
rig jaar, is de stijging in januari herbe
gonnen en wijst er thans (tweede helft 
van maart 1975) niets op, dat deze op
waartse beweging zal kunnen geremd, laat 
staan gestopt worden. 
Bovenstaande cijfers gelden voor heel het 
Rijk. Voor cijfers voor Vlaanderen verwij
zen we o.a. naar het artikel van Nelly 
Maes in een vorig nummer. De volledige 
en gedeeltelijke werkloosheid stijgt in 
Vlaanderen sneller dan in Wallonië en 
Brussel, en deze werkloosheid is ook om
vangrijker dan in Wallonië. Bovendien is 
gebleken dat de werkloosheid in Vlaande
ren niet alleen konjunktureel maar ook 
struktureel is. Met andere woorden : de 
euforie van sommige kringen over de 
moderne en stevige struktuur van de 
Vlaamse ekonomie was helemaal niet ge
fundeerd. Vele nieuwe bedrijven werden 
trouwens met buitenlands kapitaal en 
vaak schromelijk overdreven officiële fa
ciliteiten opgericht (kredieten tegen een 
zeer lage rentevoet, of subsidiëring van 
rente op leningen, fiskale tegemoetko
mingen of vrijstellingen — er waren bvb 
gemeentebesturen die vrijstelling van 
taks op motoren toestonden aan buiten
landse investeerders en deze taks dubbel 
en dik op de eigen ondernemingen toe
pasten I). Bij het minste onraad poetsen 
dergelijke ondernemingen het eerst de 
plaat. 

Een verontrustend verschijnsel is de (gro
te) jeugdwerkloosheid. Op een totaal van 
140.100 volledige werklozen einde decem
ber 1974 waren er 46.677 werklozen onder 
de 25 jaar, iets meer dan de 411.64 werk
lozen, ouder dan 50 jaar. De leeftijdskate-
gorie die het minst was getroffen was de
ze tussen de 40 en 50 jaar : 19.952. Het 
aantal werkloze vrouwen van minder dan 
25 jaar bedroeg haast het dubbele van de 
mannelijke jeugdwerklozen : 29.916 tegen
over 16.761. Bij de meer dan 50-jarigen is 
het net andersom : 30.000 werkloze man
nen tegenover 11.609 werkloze vrouwen. 
Nu is het zo dat het aantal buitenhuis 
werkende vrouwen daalt naarmate hun 
leefitjd stijgt zodat de vergelijking inzake 
werkloosheid niet helemaal opgaat. 
Het zit er dik in dat we volgende maan
den naar de 200.000 volledige werklozen 
gaan, ook omdat de huidige Hamlet-rege-
ring (net als in gemeenschapszaken) aar
zelt tussen een echte anti-inflatiepolitiek 
en een echte anti-werkloosheidpolitiek. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

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

Traditiegetrouw brengen de 
Antwerpse KNS-akteurs een jaar
lijkse opvoering voor VU-arr. Ant
werpen. Voor de opvoering van 
de muzikale klucht « Trijntje van 
Saardam », op dinsdag 27 mei 
e.k. te 20 u. (KNS-Antwerpen), is 
het zodoende geraadzaam en 
sterk aanbevolen, uw 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. 
DR AUG. BORMSHERDEIKING 

Zondag 6 april e.k. te Merksem 
herdenken alle bewuste Vlamin
gen dr Aug. Borms. Verzamelen 
te 11 u. (stipt) in het Gemeente
park. H. mis en bloemenhulde. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Kaarten voor het 38ste VI. Nat. 
Zangfeest, op zondag 25 mei in 
het Sportpaleis te Antwerpen om 
14 u. 30 onder het motto « Brus
sel Halt ! » kunt u nog bestellen 
of afhalen op het VU-stadssekre-
tariaat, Wetstr. 12, Antwerpen 
(36.84.65) of rechtstreeks op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr. 30-
32, Antwerpen (37.93.92). (Beide 
gesloten op zaterdag). 

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. 
BAN DE AFVAL 

Onlangs deden we een oproep 
opdat onze leden en simpatisan-
ten ons zouden mededelen of we 
bij hen thuis oud papier, karton, 
lege flessen en zo meer konden 
ophalen. Het aantal aanbiedingen 
overtrof onze verwachtingen. Tot 
overmaat van ramp liet onze ka-
mionette ons onherstelbaar in de 
steek. Verschillende oproepen 
hebben we kunnen beantwoorden. 
Enkele anderen waar we nog niet 
toe kwamen, bieden we onze 
verontschuldigingen aan voor de 
overlast die we hen zouden heb
ben berokkend. We stoppen voor
lopig deze aktie tot nader be
richt. 
KOO 

Voor leden en simpatisanten 

wonende Antw Stad met proble
men betreffende de KOO der 
Stad Antw , kunnen een afspraak 
maken met een onzer afgevaar
digden : dr De Boel, 33.97 90 of 
Frans De Laet, 38 66 92 
TE KOOP 

Op het sekretariaat leeuwe-
vlaggen om uit het raam te han
gen, 320 fr , kleefplaten met 
Vlaamse motieven allerhande. 
HUWELIJKEN 

Zoon Frank, van ons prov raads
lid Mia Monseur, trad op vrijdag 
28 maart in het huwelijksbootje 
Met het zelfde vaartuig gaat doch
ter Monique, van onze voorz W 
Willockx, scheep op zaterdag 3 
mei Behouden vaart aan beide 
Vlaamse stuurlui. 
REKLAMES 

Voor reklames in het blad «Wij» 
gelieve rechtstreks te bellen naar 
de redaktie «Wij», 02/217.97.98, 
waar u alle gewenste inlichtingen 
verkrijgen kunt. 

BOOM 
VVVG 

Op donderdag 6 maart zijn wij 
i/an start gegaan met een vereni' 
ging voor gepensioneerden. Vaste 
Boomse medewerkers op : kultu-
reel, sport (fietsen-wandelen) en 
ontspanning zullen zorgen dat de
ze nieuwe vereniging onder de 
leiding van Jan Pauwels een rijk 
gevulde tijd tegemoet gaat. 
AANGIRE 
PERSONENBELASTING 

Elke 1ste en 3de donderdag van 
de maand vanaf 20 u. staat P. 
Coppens (expert boekhouder) ter 
beschikking voor alle mensen 
welke moeilijkheden ondervinden 
bij het invullen van hun aangifte. 
Lok. Nele, Antwerpsestr. 120, tel. 
88.05.03). Ook thuis is hij te be
reiken iedere avond na 19 u., tel. 
88.36.20. 

BORGERHOUT 
ABONNEMENTENSLAG 

In de loop van de volgende we
ken zullen de leden en simpati
santen die nog geen abonnement 
hebben op « Wij » het bezoek 
ontvangen van onze propagandis
ten ten einde hen te betrekken 
in de abonnementenslag. Alle 
hens aan dek en wendt u tot on
ze bestuursleden of mandataris
sen voor uw medewerking. 
GELUKWENSEN 

Op zaterdag 5 april a.s. huwen 
Leo Van Loon en Lieve Van der 
Keilen te 15 u. in de St-Annakerk, 
Goedendagstr. Wij wensen de 
jonggehuwden veel geluk en zon. 
Ook onze oprechte felicitaties 
aan de ouders onzer trouwe leden. 
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 m 
de KVO een grandioos sukses Be
stel nu reeds uw kaarten bij ons 
arr. bestuurslid Hugo Andries, 
Turnhoutsebaan 116, tel 36 59.67 

BORNEM 
UITSLAG TOMBOLA 
EN NAKLANK BAL 

Het bestuur van de afd wil 
langs deze weg allen danken die 
meehielpen aan het fantastisch 
sukses van ons bal, zowel de me
dewerkers als de aanwezigen 
Dank ook aan de milde schen
kers van de talrijke tombola-prij
zen. Onder de aanwezigen verwel
komden we sen Wim Jorissen, 
volksvert. Ludo Sels en Joos So-
mers. Mevr. Hilda Uytterhoeven 
liet zich verontschuldigen. 

Volgende nummers van de in-
komkaarten hebben een prijs : 
705, 31, 488, 154, 361. Prijzen af 
te halen bij Hugo Segers, Dore-
gem 24, tel. 031/89.24.87. 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Overstelpt door de aanvragen 
moeten we ons dienstbetoon uit
breiden. We zullen dus in het ver
volg ter uwer beschikking zijn te
gelijkertijd in alle 5 wijken van 
de gemeente, dus op een vast 
adres voor altijd en vanaf nu. 
Volksvert. Goemans zal ons ook 
in het vervolg weer bijstaan met 
raad en daad, maar alléén hij zal 
telkens in een andere wijk zitten. 
Dit wordt dan telkens bekend ge
maakt onder het afdelingsnieuws. 
Eens dat u deze regeling gewoon 
bent, zult u zien hoe praktisch 
het is. 

Adressen : Voor het centrum : 
café Vogelzang, Miksebaan 25 
(Rik Decleir) ; wijk Kaart : café 
Boerke, Rustoordlei (Monika Ver-
ijke-Deschepper) ; Polygoon : ca
fé Hovenier, Bredabaan 810 (Stan 
Van Looveren) ; Bethanië : café 
Oud-België, Pauwelslei 184 (Roger 
Vanthillo) ; Mariaburg : café Cy
cle, Kapelsestwg 364 (Jaak De-
cru). Telkens de 1ste donderdag 
van de maand van 20 tot 21 u. 30. 

BROECHEM 

38ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

In het gewesteijk IJzerbede-
vaartsekretariaat zijn vanaf heden 
kaarten te bekomen van 50, 100 
en 150 fr. Er kan tevens inge
schreven worden voor de autobus
sen die zullen ingelegd worden. 
Wacht niet te lang — bestel voor
al tijdig uw kaarten voor 't eerst
volgende Vlaams Nationaal Zang
feest onder het motto « Brussel 
Halt of Brussel valt ». Sekr. Wim 
Duys, Abelelaan 9, tel. 85.53.98. 

UOMNENEMINSIU NTS 

GOED GEWERKT! 
Van donderdag vorige week tot woensdag deze week liepen 
een 350 abonnees binnen, waaronder de eerste resultaten 
van de afgelopen naweek die in heel wat arrondissementen 
in het teken stond van de abonnementenslag. 

Voorlopig blijken Aalst, Dendermonde, Gent en Leuven de 
beste resultaten te hebben behaald. Hasselt maakte een zeer 
grote sprong en Aalst slaat dit jaar alle rekords. Afwachten 
is nu wat nog van de arrondissementen moet binnenkomen. 
Naar hetgeen we reeds vernamen zouden nog een 300 tot 400 
abonnees die vorige naweek geboekt werden, onderweg zijn. 
Het ziet er naar uit dat dit jaar alle arrondissementen winst 
zullen boeken, zoals het ook hoort. 

Enkele arrondissementen hebben echter een zeer gevoelige 
winst geboekt, gaande tot 25% op hun cijfer van vorig jaar. 
Aalst, Dendermonde, leper en Gent behoren tot die topgroep. 
In de algemene rush van de jongste weken blijven alleen 
Tongeren en Roeselare wat achter. 

Doch ook daar werd winst beloofd. Waarop we vertrouwen. 

' •*>/ 

Zondag 6 april, 11 u., Gemeente

park Merksem. Koreografie De 

Kornet. H. mis met homelie van 

e.h. Staes. Spreker : Kamiel Van 

Damme. De dag staat in het te

ken van het heilig jaar voor am

nestie. Regie : Herman Bruggen. 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAC - VERDAL 

MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT) 
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 31. 
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ARR. VU-KONGRES • ANTWERPEN 

ZATERDAG 19 APRIL 1975 van 14 tot 17 u. 30. 
Zaal ALPHEUSDAL (Williotstr., Berchem) 

— Referaten en besprekingen : 
Sektie A, Gewestplan : voorz. P. Doevenspeck (fraktlevoorz. 
provincieraad). 
Sektie B, Haven : voorz. G. Bergers (gemeenteraadslid). 
Sektie C, Universiteit Antwerpen : voorz. H. Coveliers (nat. 
VUJO-voorzltter). 

ZONDAG 20 april 1975 van 10 tot 13 u. 
Zaal ARNEBERGSCHOUWBURG (Arenbergstr.. Antwerpen) 
Verslag sektievergaderingen. 
Stemming van de resoluties. 
Slottoespraak door Partijbestuurvoorzitter Hugo Schiltz. 

DEURNE 
KONTAKT 

Al onze « Wij «-lezers, leden 
en simpatisanten zijn steeds wel
kom op onze wekelijkse kontakt-
avond (steeds donderdag) in orts 
lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 28. 

EKEREN 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

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

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

mé^ 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS . HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

M A A N D A G GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 i. GRATIS 
Bijkantoor : RUDY MARCUS 

Bosschaertlei 48 
2620 HEMIKSEM 

derheid telkens weer op de knie-
en dwingt, hier een paar feiten : 
— de CVP werd tot tweemaal toe 
in de minderheid gesteld en ge
dwongen hun standpunt te aan
vaarden. 
— De redding van de Netevallei 
in in grote mate aan hun optreden 
te danken. 
— Op verzoek van de bewoners 
van de wijk Wijngaard werd door 
hun tussenkomst in de gemeen
teraad, de vuilnisbelt achter het 
speelplein Kruisberg onmiddel
lijk gesloten. 
ABONNEMENTENSLAG 

Ons weekblad is de enige 
spreekbuis van onze partij. Als 
wij willen dat dit weekblad blijft 
bestaan, dan moeten er dringend 
abonnementen bijkomen. Indien 
u nog niet geabonneerd zijt tele
foneer dan vandaag nog naar 
Wim Van de Ven : 014/21.34.85. 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

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

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

KONTICH 
VVVG 

Het « Vlaams Verbond van Ge
pensioneerden », afd. Kontich, 
deelt mede dat elke 1ste en 3de 
donderdag van de maand van 14 
tot 18 u. gezellig samenkomst is 
in het lok. Altena, paviljoen in
gang speeltuin, Antwerpsestwg. 
Verdere inl. bij mevr. Anita Rens, 
Transvaalstr. 72 ,tel. 57.20.95. 
VUJO-LENTEWANDELING 

Zondag 13 april, de jaarlijkse 
lentetocht van onze VU-jongeren 
gaat ditmaal door in onze Voer
streek. Kontakten met vrienden 

HERENTALS 
GEMEENTERAAD 

Wij kunnen fier zijn op onze 
twee verkozenen in de gemeente
raad, Margriet Lievens en vooral 
Cis Anthonis die fraktieleider is 
en vanuit de oppositie de meer-

WIJNEGEM 

AANKLACHT ! 

De VU-fraktie van Wijnegem klaagt openlijk het feit aan, dat het sche-
penkollege, stilzwijgend gesteund door haar CVP-meerderheid, geen 
enkel initiatief heeft genomen noch wil nemen — ondanks het VU-aan-
dringen — i.v.m. de voorgenomen fusies van gemeenten in 't algemeen: 
De CVP wiegert de bevolking daadwerkelijk in te lichten over de voor-
en nadelen van de fusieproblematiek, noch via de streekpers, haar 
eigen gemeentelijk inlichtingenblad, noch via 'n open volksvergadering. 
Daaruit vloeit voort dat, wat Wijnegem betreft, van enige inspraak of 
enquête géén spraak kan zijn. 
Wat meer is, zelfs de gemeenteraadsleden werden niet om hun opinie 
verzocht, wat alvast ondemokratisch is. 
De VU is van oordeel dat fusies alleen dèn een noodzaak zijn, wanneer 
zij gebeuren volgens een logisch samengaan van gemeenten die natuur
lijke, demografische, sociologische en kulturele bindingen hebben. 
Zij betreurt dan ook dat de geplande fusies in ons land meestal opge
drongen worden vanuit een eng partijpolitiek en demagogisch standpunt. 
In het licht van deze werkelijkheid ziet de VU als enig ernstig algemeen 
alternatief een federatie-vorming van gemeenten waarbij de eigenheid 
van elke bestaande gemeente bewaard blijft in de grotere kontekst .van 
deelnemende gemeenten met een gezamenlijke infrastruktuur aan open
bare werken, milieubescherming, huisvuilverwerking ,brandweer, hulp
diensten, bejaarden- en jeugdzorg en andere socio-kulturele voorzie
ningen. 
Wat meer bepaald Wijnegem betreft, werden zelfs de lichte grenswijzi
gingen, door de V üvoorgesteld en uitdrukkelijk voorzien In het provin
ciaal schrijven van 14-1-75, door de meerderheidsgroep verworpen. Zelfs 
een nadere diskussie hieromtrent werd hooghartig van de hand gewe
zen. 
De VU stelt dan ook vast dat de huidige bestuursmeerderheid geen en
kele stap wil doen teneinde de financiële en sociale leefbaarheid van 
de gemeente (met momenteel de hoogste belastingen van de agglo
meratie) veilig te stellen. 
Deze kortzichtige en demagogische politiek van de CVP wordt dan ook 
aan de kaak gesteld en aan de bevolking ter overweging gegeven. 

uit dit stukje Vlaams achterland 
waarborgen een mooie dag. De 
verplaatsing gebeurt met eigen 
wagen, wij moeten dus vooraf het 
aantal deelnemers kennen, want 
iedereen moet mee kunnen ver
trekken. Inschrijvingsadressen : 
Edward en Monique Lemmens, 
Kauwlei 11 en Ferre De Beuke-
laer, Kosterijstr. 6, tel. 57.09.82. 
Enkele praktische nootjes : ver
trek te 7 u. op het St-Jansplein, 
picknik voor 's middags mee te 
brengen, gewenst : goede wandel
laarzen, iets tegen de regen ,iets 
tegen de kou, maar vooral een 
allerbest humeur. 

LIER 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MERKSEM 

AFDELINGSAKTIVITEITEN 

Voor de maand april : woensdag 
2-4, bestuursvergadering ; dins
dag 8-4, vergadering Vrouwen van 
Vandaag ; woensdag 16-4, kern
vergadering ; donderdag 24-4, VU-
JO-kernvergadering. Op die dagen 
kan eveneens kontakt opgenomen 
worden voor dienstbetoon, zoals 
steeds in Vlaams Huis Tijl, Breda-
baan 298, telkens vanaf 20 u. 30. 

ONTDEK DE WERELD 

De laatste voorstelling gaat 
door op maandag 14 april te 20 u. 
in Teater 2060. Deze maand zal 
Yves De Cock u in zijn « Japans 
Tweeluik » de schoonheid en fol
klore van dit prachtige land to
nen. Indien de belangstelling 
even groot is als de vorige maan
den kunnen we de belangstellen
den ten zeerste aanraden tijdig 
aanwezig te zijn, zeker wanneer 
verzuimd werd de kaarten op 
voorhand te bestellen. 
DIENSTBETOON 

'Graag brengen we in herinne
ring van de belangstellenden, dat 
de woensdagen 2, 9, 16 en 23 
april, telkens tussen 19 en 23 u., 
het dienstbetoon speciaal wordt 
ingericht voor het invullen der 
belastingsaangiften. Deze dienst 
wordt, zoals steeds, verleend in 
Vlaams Huis Tijl, Bredëbaan 298. 
Buiten deze dagen kan steeds te
lefonisch afspraak gemaakt wor
den met onze mandatarissen : 
Toon Dewachter, schepen, 
45.65.59 of 45.24.38 ; Leo Michiel-
sen, voorz. KOO, 45.55.90 ; Luk 
Droogmans, gemeenteraadslid, 
45.51.81 ; Jan Poels, gemeente
raadslid, 45.51.71 ; Omer Stevens, 
KOO-raadslid, 45.25.17 en op het 
sekr. nr 46.02.79. 
NAKLANK TAK-BETOGING 

Met een volle autocar gingen 
we mee betogen te Vilvoorde en 
te Schaarbeek. Alle deelnemers 
zijn even entoesiast en zonder 
blutsen en builen teruggekeerd 
zoals we vertrokken waren. Uit 
doorgaans goed ingelichte bron 
wordt vernomen dat reeds aan 
een tweede autocar wordt ge
dacht, indien een volgende maal 
nogmaals zou moeten worden be
toogd. 

MEERHOUT 
KADERLEDEN 

Wie wil meewerken aan de uit
bouw van de afdeling, kan altijd 
terecht bij : An en Wim Malliet-
Cools, Markt 17 ; Francis Dox, 
Pastoor van Haachtplein 5 ; Frits 
Dox, Molenpad ; Manu Dox, p.a. 
Waversebaan 220, Heverlee ; Jan 
Ermgodts, Akaciaweg 7 ; Frans 
Beyens, Eindhoutsebaan 10 ; Jos 
Geypens, Pastoor van Haachtplein 
4 ; Jan Van Genechten, Dennebos 
2 ; Jef Wjlms, Weversberg 41 ; 
Herman Janssens, Bevrijdingslaan 
203. 

MORTSEL 
DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden waarbij 
wij u kunnen helpen ? Wacht 
niet en neem kontakt met onze 

MienDCR 
MAART 

29. NIjlen : Paasfeest kinderen VU-leden. 14 u. Nilanla, Kes-
selsestwg. 

APRIL 

2. St-Kat.-Waver : Arr. bestuur ten huize van Joos Somers. 
Wilrijk : Poesje-voorstelling. Samenkomst te 19 u. 30 
aan Brabo, Grote Markt te Antwerpen. Inschr. bij Mia 
Damen. 

3. 

5. 

6. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 
18. 

19. 

23. 
25. 

26. 

Antwerpen (Stad) : Ledenvergadering om 20 u. 30, sekr. 
Wetstr. 12. Bespreking arr. kongres-resoluties. 
Herentals : Studiekring georganiseerd door het Dosfel
instituut om 20 u. in zaal St-Jan, Molekens. 
Ramsel : Arr. bestuur bij J. Meulenberghs. 
Wommelgem : Kwisavond VU + Wommelgemse Vere
nigingen in feestzaal Keizershof, Dasstr. 24, om 20 u. 
Brecht : Jaarlijks VU-Teerfeest in zaal St-Victor (Cen
trum) om 18 u. 30. Vanaf 20 u. 30 gezellig samenzijn 
voor allen. Inl. 031/13.86.23. 

Kontich : Spreekbeurt « Verschaeve de verrader » (M. 
Brauns) in lok. Alcazar, om 21 u. 
St-Kat.-Waver : 1ste VU-lente-diner, parochiezaal Cen
trum, 19 u. 30. Vooraf inschrijven bij Eddy Kempenaers, 
St-Michielsstr. 25, tel. 015/21.83.56. 
Kontich : VUJO-lentewandeling. Inl. te l . 57.09.82. 
Merksem : Dr Aug. Bormsdag om 11 u.. Gemeentepark. 
H. mis, herdenking, bloemenhulde. 
Vorst : Afdelingsbestuur. 
St-Kat.-Waver : Bestuursvergadering. 
Noorderwijk : Arr. raad in De Schuur. 
Deurne : Arr .raad Antwerpen in lok .Trefpunt, Turn
houtsebaan 28 om 20 u. 30. 
Deurne : VUJO-ontmoetingspartij « DJ Seagull Drive In 
Show •. Inkom : 30 fr. 
Hemiksem : VU-lentebal. Inkom : 50 fr. 
Herentals : Ledenfeest in cafetaria. Scheppersinstituut. 
Herentals : Ledenfeest in zaal der « Zuid-Kempische 
werkplaatsen », Stwg op Herenthout 136. Orkest : De 
Gommer. Uitgebreid koud buffet voor 165 fr. Plaatsbe
sprekingen : 014/21.34.85 - 014/21.60.27. 
Leest : Groot VU-lentebal, zaal Cecilia, met het orkest 
Sound One. 
Hoboken : Werftocht wijk Meerlenhof. Verzamelen om 
10 u. in Vlaams Nationaal Centrum, Steynstr. 85. 
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
Duffel : Arr. raad Mechelen. 
Mol : VUJO 1ste Vlaamse Jongeren Instuif in zaal De 
Koestal, Sluisstr. 178, om 20 u., met DJ Walter en Win
nie. 
Antwerpen : Arr. Kongres : Havenuitbreiding - Gewest-
planning - Universiteit Antwerpen. (Ook op 20 april). 
Borgerhout : Bodega-avond om 20 u. in zaal Pax met de 
Vaganten. Inkomkaarten bij de bestuursleden. 
Duffel : VU-dansfeest. 
Ekeren : VU-bal in zaal Elks Thuys, Van de Weyngaert-
plein 13 te Mariaburg om 20 u. 30. Orkest « The Para
diso's». Inkom 50 fr. Tombola-prijzen kunnen afgegeven 
worden bij de bestuursleden. 
Merksplas : Kant. vergadering in Breugelhof om 20 u. 
Kontich : VUJO-debatavond « Algemene Politiek », om 
20 u. in Thierbrauhof. 
Mortsel : Leden-lente-avond (kaasavond) om 20 u. in 
zaal Atrium (Hof van Rieth). Formulier inzenden a.u.b. 
Herentals : Grote VUJO-ontmoeting • Frans-Vlaande-
ren » in het cafetaria van het Scheppersinstituut. Ook 
op 27 april. 
Mol : VUJO : Gespreksnamiddag over « Legerhervor
ming » met sen. H. De Bruyne en Karel Van Reeth, om 
15 u. in zaal De Koestal, Sluisstr. 178. 

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

Een ideaal geschenk ! 

Een ontroerend getuigenis I 

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

VU-mandatarissen : J. Debackere, 
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle, 
Dieseghemlei 52 ; L. De Ceuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 
KNS-VOORSTELLING (Arr.) 

De Antwerpse KNS-akteurs 
brengen op dinsdag 27 mei voor 

MECHELEN 

MOTIE OVER SCHAARBEEK 

De VU-gemeenteraadsfraktie bracht volgende motie ter stemming in 
de gemeenteraad van Mechelen : 
De gemeenteraad van de Stad Mechelen in vergadering bijeengeko
men op 25 maart 1975 : 
— laakt de houding van de Schaarbeekse FDF-burgemeester Nols en 
zijn socialistische koalitiepartners in verband met de •• lokettenkwes-
tie » op het Schaarbeekse stadhuis ; 
— veroordeelt scherp deze en andere diskriminaties waarvan de Brus
selse Vlamingen voortdurend het slachtoffer zijn ; 
— eist dat de regering nu eindelijk, onmiddellijk en zonder verdere 
uitvluchten, een einde zou maken aan de uitdagende en aanslepende 
wetsovertreding te Schaarbeek. 

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

NIEL-SCHELLE 
KNS 

Voor de opvoering van « Trijn
tje van Saarland » op 27 mei e.k. 
ingericht door liet arr. bestuur, 
beschikken we over kaarten van 
eerste en tweede rang (200 en 
100 fr.). Schrijf spoedig in bij 

Luc Deheusch. Zoals gewoonlijk 
rijden we met eigen wagens. Wie 
over geen vervoer beschikt, ne
men we mee. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

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

Kan je niet wachten tot vrij
dag, wend je tot Luc Deheusch, 

Aug. Vermeylenstr. 5, die graag 
zal helpen. 

ST-JOB-IN-'T-GOOR 
DIENSTBETOON 

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

WIJNEGEM 
TAK-BETOGING 16-3-1975 

Wijnegem zorgde voor een af

vaardiging van zo maar eventjes 
19 man die deelnamen aan de be
toging in Vilvoorde. Hadden 1000 
Vlaamse gemeenten hetzelfde ge
daan, dan waren er te Vilvoorde 
bijna 20.000 man geweest, en zou 
men zeker — ondanks de rijks
wacht — m Schaarbeek massaal 
hebben betoogd. Zo nodig, vol
gende keer beter I 

V 

WILRIJK 

PLONS 

Plons '! heten onze simpatieke 
en gezellige familiale zwemston-

den dat plaats vindt op elke don
derdag in het Wilrijks zwembad 
te 18 u. 45. Toegangsprijs bij deze 
gelegenheid slechts 15 fr. 

WOMMELGEM 
ALS U NU : 

Eens werkelijk moest willen, 
hoeveel leden zoudt u dan kun
nen werven voor de Volksunie ? 

Twee ? Prima, geef ons hun 
adres, wij doen het in uw plaats. 

Wat een service in die afdeling 
van ons I 

En zonder dank I 
Dank u I 

BRABANT 
BRABANT 
DOSFELAKTIVITEITEN 

18 april : Informatieavond «Eu
ropa der volkeren », dit is een 
initiatief van VUJO in samenwer
king met Dl. 

23 april : Debatavond over de 
fusies in het Stedelijke Auditori
um, Bergstr., Vilvoorde. 

12, 15, 20 en 22 mei : Voorbe
reiding gemeenteraadsverkiezin
gen '76 in het Vlaams Centrum, 
Opperstr. 168, Liedekerke. 

Voor nadere inlichtingen kunt 
u terecht bij de prov. verantw. 
Brabant : Hollaendej-, B., Brussel-
sestwg 51a, 1850 Grimbergen, tel. 
02/269.27.68. 

BRUSSEL (Aggl.) 
NAAR HET ZANGFEEST 

Op 25 mei gaan wij per bus 
naar het Zangfeest te Antwerpen. 
Voorbehouden zitplaatsen zijn te 
verkrijgen in lok. Uilenspiegel, 

Pletinckxstr. 38, 1000 Brussel, tel. 
512.13.74. Prijs der plaatsen ; 
200 fr., 150 fr., 10 fr. Prijs voor 
de bus (BTW en drinkgeld inbe
grepen) ; 100 fr. 

DIEST (Kant.) 

FUSIES 
Sinds het Dosfelinstituut in 

Berkenhof op 14 februari j l . een 
informatievergadering over de fu
sies heeft georganiseerd zijn er 
in de verschillende gemeenten 
van het kanton reeds heel wat 
reakties te noteren omtrent de 
bestaande plannen. Tot op heden 
hebben volgende gemeenten 
reeds negatief op de plannen ge
reageerd : Kagevinnen, Schaffen, 
Molenstede. Assent heeft zich in 
principe tegen de geplande fusie 
uitgesproken, maar voegt er aan 
toe dat in geval de fusie er toch 
zou komen deze gemeente zou 
verkiezen bij Diest gevoegd te 

MAART 
29. Molenstede : Paasbal van de VU-afdeling om 20 u. 30 in 

Berkenhof met het orkest Crescendo. 
De mandatarissen en het arr. bestuur van het arr. Leu
ven wensen alle VU-leden en simpatisanten een zeer 
aangenaam Paasfeest. 

30 

APRIL 
1. 

5. 

12. 
12. 

19. 

26. 

Alsemberg : Jaarlijkse ledenvergadering en afdellngs-
bestuursverkiezingen om 20 u. in café De Hoorn. Gast
sprekers : V. Anciaux en prov. raadslid W. De Saeger. 
Tlldonk : Afdelingsbal. 
Liedekerke : Breugelmaal in zaal Golden Ray, Meersstr. 
61. De opbrengst dient om het plaatselijk VU-blad « Ak-
tie » te financieren. Begin : 17 u. Zondag (6 april) vanaf 
11 u. 30. 
Leuven : 2de deel VUJO-kongres in Vlaamse Leergangen 
vanaf 10 u. 
Aarschot : 7de afdelingsbal in « De Witte Molen ». 
Gooik : Schepennachtbal in zaal Herremans. Orkest : 
The Musical Friends ». Inkom : 70 fr. Voorverkoop : 
50 fr. 
Dilbeek : Lentebal met het orkest Stan Philips in zaal 
Mertens, Ninoofsestwg. Toegang : 70 fr. 
Schepdaal : Bal van burgemeester-volksvert. dr Jef Val
keniers in zaal Select, Ninoofsestwg (Station), om 21 u. 
Voorverkoop : 50 fr. Inkom : 60 fr. 

SOCIALE CENTRA — FED. ASSE 
ASSE : Prieelstraat 2 - 1700 Asse (02/452.93.57). 
(voor de gemeenten : Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mazen-
zele, Merchtem, Mollem, Opwijk, St. Martens-Bodegem, St. 
Ulriks-Kapelle, Ternat) 
Dinsdag 1 april : Jef Valkeniers, van 19 tot 20 u. 
Dinsdag 15 april : Vik Anciaux, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met fed. schepen Juul Van Dooren. 

LIEDEKERKE : Opperstr. 168 - 1770 Liedekerke (053/66.57.83) 
(voor de gemeenten Borcht-Lombeek, Essene, Hekelgem, Lie
dekerke, Roosdaal, St. Kat.-Lombeek, Teralfene). 
Dinsdag 8 april : 6ob Maes, van 19 tot 20 u. 
Dinsdag 22 april : Jef Valkeniers, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met prov. raadslid Staf Kiesekoms die er 
elke dinsdag en vrijdag is van 19 tot 20 uur. 

WEMMEL : Stwg naar Merchtem 28 - 1710 Wemmei 
(02/479.39.81) ^ 
(voor de gemeenten : Brussegem, Groot-Bijgaarden, Hamme, 
Meise, Relegem, Wemmei, Zelllk). 
Dinsdag 1 april : Paul Peeters, van 19 tot 20 u. 
Dinsdag 15 april : Bob Maes, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met fed. schepen Walter Van M(eghem, die 
er elke dinsd. van 17u30 tot 20u Is, en elke zat. van 15 tot 17u. 

worden, wat het huidige plan 
echter niet voorziet. Naar wij ver
nemen zouden in de komende da
gen nog andere gemeenten uit 
het kanton hun standpunt bekend 
maken. Volgens politiekers ter 
plaatse zouden ook deze stand
punten negatief zijn. Verwacht 
wordt dat uiteindelijk alleen de 
stad Diest nog achter de plannen 
zal staan. Het wordt dus wel zeer 
spannend voor minister Michel, 
die rekening zal moeten houden 
met de binnengekomen standpun
ten. Doet hij dat niet, dan zal dit 
eens te meer aangevoeld worden 
als een zoveelste ondemokrati-
sche houding vanwege de CVP-
PSC. 

HEKELGEM-ESSENE 
JUBILEUM 

Op 30 maart (Pasen) vieren Ka-
rel Pauwels en Blondine Van 
Schuerbeeck hun vijftigjarig hu-

BAR RESTAURANT 

Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin • Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

welijksjubileum met een h. mis 
om 11 u. 30 in de parochiekerk te 
Hekelgem, gevolgd door een 
feestmaal in de zaal « De katolie-
ke Gilde ». We nodigen al onze 
leden uit deze mis bij te wonen. 
De afd. Hekelgem-Essene wenst 
beiden van harte proficiat en nog 
vele jaren een gelukkig samen
zijn. 

JEHE 

DIENSTBETOON 

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

LEUVEN (Arr.) 

DRUKKE AKTIVITEITEN 

In Meerbeek werd een gewest-
plannenavond georganiseerd (Dos 
felinstituut) in de Parochiezaal. 
Tegelijkertijd betoogden vele stu
denten te Leuven, op ludieke wij
ze, om de Halle-beloging te her
denken (KVHU, VNSÜ, RAL, CVP-
jongeren, enz.). 

Op 20 maart werden te Rotse-
laar-Heikant de gewestplannen 
besproken (voor het Aktiekomitee 
van de Kleine Eigenaars). Hoe ze 
het konden, maar feit is dat onze 
mandatarissen Willy Kuijpers en 
Rob Vandezande ongeveer overal 
tegelijk aanwezig waren en ook 
opstapten in de betoging I 

ROUWHULDE AAN 
FRANS VAN DEN HOUTE 
Zaterdag 8 maart 1975, heerste er in het vredige Sint-
Martens-Bodeaem een ongewone drul<te. 
Een man die het respekt genoot van iedereen, van well<e 
overtuiging ook, wordt naar zijn laatste rustplaats bege
leid door meer dan 2.500 Vlaamse mensen. 
Frans Van den Houte werd te Merchtem oeboren op 22 
januari 1905, als zoon van een landbouwer. Hij komt in 
april '27 naar Sint-Martens-Bodegem en vestigt zich met 
zijn echtgenote op de Molenhoeve als landbouwer-maal-
der. 
Zijn komst in de streek gaat niet onopgemerkt voorbij, 
want hij begint met een oude traditie dadelijk af te 
schaffen, nl. de apartheid op de boerderij tussen het 
werkvolk en het landbouwersgezin, waarbij het o.m. de 
gewoonte is dat het werkvolk aan een andere tafel ont
bijt en andere spijzen opgediend krijgt. 
Frans Van den Houte is niet alleen een goed echtgenoot 
en huisvader, naast zijn bekommernis om het leed en de 
problemen van de anderen, is ook de politieke ontvoog
ding van de Vlaamse mens een van zijn levensdoeleinden. 
In 1930 huldigt hij als eerste in de streek een Klau-
waertsvlag in en wordt hij voortrekker van de Front
partij. 
In 1936 stelt hij zich een eerste keer kandidaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op een Vlaamse lijst, waarop 
ook D. Van Droogenbroeck en K. Hellinckx voorkomen, 
resultaat : Frans Van den Houte behaalt een derde van 
alle uitgebrachte voorkeurstemmen. 
In 1941 heeft de toenmalige burgemeester de leeftijds
grens bereikt en de a Moëller > wordt burgemeester, dit 
tot september 1944, wanneer hij uit zijn ambt ontzet 
wordt als gevolg van de naoorlogse repressie. 

De man die Sint-Martens-Bodegem beter door de oor
logsjaren loodste dan dit het geval was met de andere 
omliggende gemeenten, en die menig werkplichtige vrijge
steld kreeg, wordt karig beloond voor zijn ijver ten 
dienste van zijn medemensen. 
Gelukkig staat hij dan niet langer alleen, want naast 
zijn dappere vrouw vormen zijn zes kinderen zijn trots 
en grootste rijkdom. 
In 1953 komt de oudste zoon, Arnold, op de Kamerlijst 
van de Vlaamse Concentratie, in 1958 waagt de tweede 
zoon, Joris, zich in de gemeentepolitiek en wordt ver
kozen. In 1964 krijgt Frans zijn burgerrechten weer, 
mengt zich terug in de gemeentepolitiek en wordt met 
klank herkozen. 
In 1970 trekt Frans zich terug uit de politiek, ten voor
dele van zijn zoon Jan, die verkozen wordt als gemeen
teraadslid. 
Zijn zoon Karel, thans eerste-schepen en federatieraads-
lid, wijkt uit naar Mollem en huwt er met Lea Van den 
Branden, thans VU-provincieraadslid. 
De jongste zoon, Renaat, is aktief VU-bestuurslid in 
Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle. 

. Bij dit alles dient nogmaals te worden onderlijnd dat 
het zeer aktieve leven van Frans en van zijn zoons 
slechts mogelijk was, dank zij het begrip en daadwer
kelijke steun van zijn echtgenote en dochter Hilda. 
De dood van Frans heeft iedereen verrast, maar zijn 
afsterven inspireert echter niet tot passief en doelloos 
geweeklaag, dat zou 'hij trouwens zelf niet gewild 
hebben. 
De herinnering aan Frans is de herinnering aan een 
halve eeuw Vlaams-nationalistische weerbaarheid. Met 
zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, treuren 
we om zijn heengaan, maar weten we ook dat Frans Van 
den Houte voortleeft in zijn zes kinderen, die er samen 
met moeder zullen voor zorgen dat de naam Van den 
Houte steeds met eerbied zal uitgesproken worden in 
gans het Paiottenland en ver daarbuiten. 

Volksvertegenwoordiger Jef Valkeniers tijdens de afscheidsrede. 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr. 12, tel. 36 .84 .65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : < Alcazar >, Mechelsestwg 2 2 , 
tel. 57 .13 .52 . 
Iste en 3de donderdag van 19 tot 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », Ant-
werpsestr. 378 , tel. 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. , Frankenheem », Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : Café « Parking >, hoek Wem 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30. 
Café « Riviera » - Jos Reusenslei, 17 . 
3de maandag van 18u30 to t 19u30 . 
BRECHT : ten huize van dhr A lo is Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81 .95 . 
2de v/oensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Hallebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de wïoensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : c Vleminckhof », Marktp le in 8 
( te l . 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens, 
K. Albertst r . 62 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

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

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

Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 tot 20u : De 4 
wegen. Klein Vorst. 
VEERLE van 2 0 u l 5 tot 20u45 : De Wi jn
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u tot 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 21u45 tot 22u15 : Duiven-
lokaal , Grote steenweg 135 . 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 to t 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 20u15 tot 20u45 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u tot 21u30 : Kempen-
land, Statieplein. 
HERENTHOUT van 2 1 u 4 5 tot 22u15 : Dé 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 2 0 u l 5 : Parochiecen
t rum, Dorp. 
BEERSE van 21 u to t 21u30 : 't W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 21u45 to t 2 2 u l 5 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19 i i30 to t 20u : Volkslust , 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 2 0 u l 5 to t 20u45 : « V r i j 
heid D, Vr i jhe id 9 2 . 
MOL van 21 u to t 21u30 : De Valk , Hoek 
Corbiestraat Rondplein. 
MEERHOUT van 21u45 to t 22u15 : « We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. SOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u to t 21u30 : Bi j 
Van Hauwe, Kerkple in. 
Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkple in. 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hote l Sportwa-
rande, Mark t . 

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

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

Senator W. JORISSEN 
Te Meedelen aan huis telefonisch af te spre
ken ( 0 1 5 ) 41 .35 .96 . 
Eerste maandag 
MARIEKERKE van 18 tot 19u : Gasthof De 
Hert. 
BORNEM van 19 tot 20u ; Café De Eenhoorn, 
Statiestraat. 
WILLEBROEK van 20 tot 21 u : Dendermond-
se Steenweg 72 - Tak Willebroek. 
TISSELT van 21 tot 22u : Café Leeuw van 
Vlaanderen, West i jk 3 7 . 
Tweede maandag 
BOOISCHOT van 18 tot 19u : V .d. Broeck, 
Westmeerbeeksteenweg 25 . 
HERSELT van 19 to t 20u : Bergom - Bij de 
Mike. 
HEIST van 20 to t 2 0 u 4 5 : Bij Amel ieke, 
Heist-Goor. 
HOMBEEK van 21 t o t 22u : VU-Lokaal , 
Bankstraat 145. 
Derde maandag 
VORSELAAR van 18 to t 18u30 : Café Bier
huis, Kerkstraat 4 . 
HERENTALS van 18u30 to t 1 9 u l 5 : De 
Zalm, Mark t . 
NOORDERWIJK van 19u30 to t 20u15 : 
De Ghell incklaan 14, Mertens Marcel . 
NIJLEN van 20u30 to t 21 u : Tak Lier, 
Kerkple in . 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vri jdag 
MOL-CENTRUM van 18u to t 19u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van l O u to t 11u : de Bro-
queviUestraat 5. 
Eerste vri jdag van de maand 
BALEN van 19u to t 19u30 : Bi j de Coiffeur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 1 5 1 . 
HESSIE van 19u45 to t 2 0 u l 5 : Vissershuis, 
Hoogeind 1 6. 
MOL-ACHTERBOS van 20u15 to t 20u45 : 
We lkom, Achterbos 80 . 
MOL-SLUIS van 20u45 to t 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178. 
Derde maandag van de maand 
M I N D E R H O U T van 20u to t 20u30 : Café 
Wi l laer ts , Dorp. 
MERKSPLAS van 20u45 to t 21 u i 5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 

Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 19u15 tot 19u45: 
De W i t t e , Ginderbui ten 2 1 3 . 
MOL-RAUW van 19u45 tot 20u15 : Zilver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 
MOL-WEZEL van 20u15 tot 20u45 : Paro
chiehuis, St. Jozefslaan. 
Tweede dinsdag van de maand 
MOL-MILLEGEM van 19u30 tot 20u : Mast, 
Milost raat 66 . 

Derde dinsdag van de maand 
MEERHOUT van 1 9 u l 5 tot 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 
E I N D H O U T van 20u tot 20u30 : Binne-
mans. Dorp. 
VEERLE van 20u45 tot 21 u i 5 : Da W i j n 
gaard, Dorp 74 . 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 19u15 to t 19u45 : Bij de Koe-
rel , Meistraat. 

TURNHOUT van 20u to t 2 0 u 3 0 : Amic i t ia , 
Grote Mark t 2 4 . 
VOSSELAAR van 20u45 tot 21u15 : De 
Ster, Reiëinde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 19u15 to t 19u45 : De 
Drui f , Mark t . 
OLEN van 20u to t 20u30 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 2 0 u 4 5 tot 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 
VOORKAPELLE : van 21 u to t 21u30 , Fr i tuur 
Ingr id . 

Volksvert. Joos SOMERS 
- Elke maandag 

ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 t o t 2 0 u 3 0 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . : 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 

Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t l l u : Lokaal M imo
sa, Beveisesteenweg. 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in . 
Tweede vrijdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 1 8 u l 5 to t 19u15 : 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 72 . 
H I N G E N E van 2 0 u l 5 to t 20u45 : lokaal 
« In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
LIER van 10u30 to t l l u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in . 
Eerste en derde maandag ; 
O-L-VROUW W A V E R van 2 0 u 3 0 to t 21 u : 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20u15 to t 2 0 u 4 5 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u to t 21u30 : Oude Baan 66 . 

BRABANT 
Volksvert. VIC ANCIAUX 

ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 to t 21 u, in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u, op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M, De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , b i j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
to t 20u , bi j Couvi-eur, Hartenstraat 43 . 
VILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 to t 21 u, in De Gouden Voorn . 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 to t 2 2 u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 

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

Volksvert. Paul PEETERS 

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

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

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

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

Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : bi j gemeenteraadslid A . Ma-
cken, Duivenstr. 1 9 1 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 . 
BEGIJNENDIJK : bi j gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26 , te l , 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : b i j A. De Samblanx, Franse 
Liniestr. 3, te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : bi j R. Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , te l . 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 . 
DIEST : bi j gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 35. 

KORTENAKEN : bi j K. Hermans, Dorp 2 6 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 . 
MOLENSTEDE : b i j schepen D. Van de 
Weyer, Langenberg 30 , te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 . 
SCHERPENHEUVEL : b i j schepen M. Gemoets 
Vesting Noord , 28 , te l . 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 . 
TESTELT : bi j A . Van Aalst , Tu inw i j k 1 1 , 
te l . 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 . 
Z I C H E M : b i j W. Joris, Mark t 38 , te lefoon : 
0 1 3 / 7 7 . 1 9 . 1 8 . 

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

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

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

Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : bi j J. Vinex, Mechelse stwg 
67 , te l . 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 . 
HERENT : bi j R. De Deken, O.L.Vrouwple in 
9 1 , te l . 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : b i j gemeenteraadslid A . 
David - Beekstr. 48 . 
LINDEN : b i j J. Mortelmans-Remon, Jacht
huislaan 13, te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : b i j provincieraadslid R. 
Overloop, St.-Michielsstraat 12, te lefoon : 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 
WILSELE : b i j H. Houdart , Aarschotse stwg 
240 , te l . 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : b i j A. Van Laer, Dieriksgroebe 
3, te l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W U G M A A L : b i j J. Vanderelst, Wi jve ld 44 
en Joz. Loosen, Wi jve ld 17, telefoon : 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 

Kanton T IENEN : 

BOUTERSEM : b i j Th. De Vos, Oude baan 
110, te l . 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : b i j L. Cresens, Tiensestr. 12. 
K U M T I C H : b i j A. Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , te l . 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 , 
T IENEN : bi j J. Weyne, Leuvenselaan 43 , 
te l . 0 1 6 / 8 7 34 ,35 . 

Kanton ZOUTLEEUW 

HALLE-BOOIENHOVEN : b i j R, Geukens, 
l id COO, Vinnestr. 14, te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 . 
BUDINGEN : b i j P. Matterne, Groenstr. 2 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 73 .27 . 
LINTER : bi j R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : bi j W. Laroy, Stationsstr. 
38 , te l . 0 1 1 / 7 8 , 9 6 , 5 3 . 

Zitdagen van : 

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

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 , Leuven, te l , 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 
Leuvense Agglomeratie : 
HEVERLEE : b i j gemeenteraadsleden F. Aer ts , 
Kapelberg 19, en H. Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , te l . 0 1 6 / 2 3 , 2 1 . 3 4 , en KOO-l id E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 1 3 . 

LEUVEN : elke dinsdag. Naamsestraat 167 , 
van 19u30 to t 2 1 u 3 0 . Tel . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 . 
KESSEL-LO ; elke tweede maandag van 20u 
to t 22u , b i j A r le t te Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 . 

Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM : bi j F. Goedseels, Dorpstraat 2 A , 
te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 . 
BIERBEEK : bi j A . Laurent, Ruisbroekstraat 
5, te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 . 
DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal 
« De Smedt », Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : b i j O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 , te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 . 
NEERIJSE : b i j Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kamstraat 8. 
OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20u to t 22u , in Café , De Luchtbode u. 
Dorpsstraat. 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré, 
café « In de Oude Smidse J>, Kerkstr. 5, 
elke I e donderdag. 

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

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 to t 20u , b i j M . Panis, Moeremanslaan 86 . 

GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 2 0 u . 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 to t 2 1 u 3 0 , 
in De Zwaan. 
ST.-Pl ETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
to t 12u, bi j fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 
BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 21u30 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Th iebau t ) , 

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

Eerste m a i n d i g van de maand 

Z E L E M van 18u to t 19u : b i j I . Decap, 
Stationstraat 7 9 . 

ST. T R U I D E N van 19u to t 20u : blJ U. D r l l -
jeux, Verbiest 25a. 

Elke vr i jdag van de maand 
GENK van 18u to t 19u : Sciiaapsdries 2 9 , 
te l . 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 to t 19u : b i j J . Gabriels, Sle-
mensstraat 2 8 . 
NEERPELT van 19u to t 20u -. b i j G. Van 
Duf fe l , Kolisbos 1 . 

Derde maandag van de maand 
K I N R O O I van 18u to t i g u : b i j T. Schoofs, 
Breeërsteenweg 8 5 . 

Vierde maandag van de maand 
H O U T H A L E N van 18u t o t 19u : b i j T. Di r ix , 
Zvi/aluwstraat 9. 

TESSENDERLO van 19u t o t 20u : b i j R. De 
Coster, Industr iepark. 

Volksvert. J. OLAERTS 

GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u 
to t 12u , Neerzijstraat 5. 

Z U T E N D A A L : iedere I e vr i jdag, om 16u30 
in St. Hubertuskr ing. 

AS : iedere I e vr i jdag, om 17u30 , b i j Huber t 
Verheygen, Dorpsstraat. 

Z O N H O V E N : iedere 2de vr i jdag, om 18u , 
Zonnehof, Kerkple in . 

P A A L : iedere 2de vr i jdag, om 19u, café 
^ Huysmans, tegenover de kerk. 

HEIJ5DEN : iedere 2de vr i jdag, om 2 0 u , In 
de Oude Kr ing. 

ST. TRUIDEN : iedere 3de vr i jdag, café Het 
Kaarthuis, Stationstraat. 
HERK DE STAD : iedere 3de vri jdag Café 
Area. 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

ledere eerste zaterdag van de maand 

K A U L I L L E van 9u30 to t l O u : b i j Gerard 
Vossen, Kleine Fonteinstraat 14 . 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE van 10u30 t o t 
11u : b i j Huber t Lipkens, gemeenteraadslid, 
Venderstraat 5, te l . 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 

PEER van 11u30 t o t 12u : b i j Jan Plas, Col
legelaan 5, te l . 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 

BREE van 12u30 to t 13u : Café W i t Paard, 
Nieuwstad 28 , te l . 0 1 1 / 4 5 . 1 4 . 7 9 . 
ledere tweede zaterdag van de maand 
OVERPELT van 9u30 to t 10u : b i j Raf Geu-
sens. Dorpsstraat 4 5 , te l . 0 1 1 / 6 4 . 1 1 . 9 7 . 

L O M M E L van 10u30 to t 11u : b i j Mevr. De 
Roo-Neven, Beemdstraat 9 2 , t . 0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 . 
HELCHTEREN van 11u30 to t 12u : Café 
Eden, Houthalensesteenweg 30 , te lefoon 
0 1 1 / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 

ledere derde zaterdag van de maand 
MAASMECHELEN van 9u to t 9u30 : Hote l 
L imburg. Rijksweg 194 - 196 , te lefoon : 
0 1 1 / 7 6 . 4 0 . 8 6 . 

TONGEREN van l O u to t 10u30 : b i j Pol 
Jorissen, Blaarmolenstraat 13 , te lefoon 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 

BORGLOON van 11u t o t 11u30 : b i j Sylvio 
Wi jnants , Graeth 1 , te l . 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 . 
HOESELT van 12u t o t 12u30 : Café ABC, 
Tongerse Baan 3. te l . 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere vierde zaterdag van de maand 
5 INT-MARTENS-VOEREN van 9u30 to t l O u : 
Ku l . Centrum, Kwinten 36 , te l . 0 4 / 7 6 . 6 5 . 5 9 . 
M A A S E I K van 11u to t 11u30 : Café Post
hoorn, Bosstraat 3, te l . 0 1 1 / 5 6 . 4 4 . 0 8 . 
DILSEN van 12u to t 12u30 : Café Metro-
pole, Rijksweg 4 0 6 , te l . 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 . 
ledere maandag 

A A N HUIS van 19u30 to t 21 u : Ursulastraat 
1 , Eigenbilzen, te l . 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 

OOST-VLAANDEREN 

Senator E FACQ 

DRONGEN : 3 apr i l . Zaal Barlor ia, a f r i t 
autQstrade, van 19u to t 2 0 u . 
ST. DENIJS-WESTREM : 12 apr i l , café Pal
l ieter, Kerkstraat, van 11 u to t 12u. 
NEVELE : 13 apr i l , b i j O. Mor t ie r , Kerre-
broekstraat 34A , van l l u to t 12u. 
GENT-ST.-PIETERS : 18 apr i l , Maaltebrug-
gestraat 2 3 1 , van l O u to t 12 uur. 
GENT-BRUGSE POORT : 21 apr i l , b i j Clem 
Sleurs, Dahliastraat 95 , van 20 to t 21 u. 
GENT-ST.-PIETERS : 25 apr i l , Maaltebrugge-
straat 2 3 1 , van l O u to t 12u. 
O U D E N A A R D E : 28 apr i l . Hote l T i j l , Sta
t ionsstraat 60 , van 19u30 to t 20 uur. 
KLUISBERGEN : 28 apr i l , b i j J. Vanden-
bossche, Kieverstraat 13 (Ru ien ) , van 2 0 u l 5 
to t 21 uur. 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 

BUGGENHOUT om 14u : b i j dhr. Kelder-
mans, Kasteelstraat 186 . 

LE8BEKE : op telefonische afspraak : 
21 .38 .89 . 

W I E Z E - DENDERBELLE om 16u 
Centrum. 

Café 

Café Scaldis, DENDERMONDE om 17u 

Brusselsestraat. 

Tweede zaterdag van de maand 

WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
K lokke . 
SCHOONAARDE om 15u : Café Mikene. 

OVERMERE om 16u : café Den Hoorn . 
ZELE om ] 7 u : Vlaams Huis Pall ieter. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u : Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 
WAARSCHOOT van 14u.^o t 15u : b i j F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 
Vierde zaterdag van de maand 

WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
K lokke. -

SCHELLEBELLE - W I C H E L E N : om 15u. 

SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 

ZELE om 17u : Vlaams Huis Pall ieter. 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGGE van 20 to t 22u : Rode Kruis
straat 7, te l . 30 .72 .87 . 
Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 to t 2 1 u 3 0 : Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 
Tweede donderdag 

HEUSDEN van 20 to t 21 u : Dorpslaan 7. 
Laatste zaterdag van de maand 

ZAFFELARE van l l u to t 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 

MELLE van 14u30 to t 15u30 : A l laer t , G. 
Gezellestraat 5. 

MERELBEKE van 15u30 to t 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 84 . 

BOTTELARE van 16u30 to t 17u : b i j de 
Geyter, Koningin Astr id laan 19 . 

OOSTERZELE van 17u to t 17u30 : b i j Pare-
wi jck, Dorp 8. 

D I K K E L V E N N E van 17u30 to t 18ü30 : b i j 
Van Gysegem, Kerkstraat 83 . 

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

Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM van 10 t o t l l u : Zaal Rio, Kou-
terbaan. 
MEERBEKE van l l u to t 12u : Frans Tiele-
mans, Kapeilestraat 15, 

DENDERWINDEKE van 13u to t 14u : Jan 
Wi l lems, Stwg op Ninove 54 . 
ERTVELDE van 18u to t 19u : b i j F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 

POLLARE van 14 to t 15u i Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 33 . 
APPELTERRE van 15u to t 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 2 4 . 
OUTER van 16u to t 17u : A l fons De Clereq, 
Aardeweg 70 . 

Derde dinsdag van de maand 

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

Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 to t 11u30 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u to t l O u : Café Ds 
Prins, Dorp. 
ADEGEM van l O u to t l l u : Gemeentehuis. 

EEKLO van l l u t o t 12u : Middenstandhuis, 
Mark t . 

Tweede zaterdag van de maand 
W A T E R V L I E T van 9u to t l O u : Zaal Scala, 
Dorp. 

KAPRIJKE van l O u to t l l u : b i j D. Coppa-
jans. 
ERTVELDE van l l ü t o t 12u : Emile Hul le-
broeckstraat 14. 

Derde zaterdag van de _maand 

EVERGEM van 9u to t lOu : b i j D. Notte-
boom, Stationstraat. 
SLEIDINGE van 10u to t l l u : b i j R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van l l u to t 12u : café Diederiks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 

WACHTEBEKE van l l u to t 12u : b i j Mark 
Herreman, Isegem. 

Eerste maandag van de maand 

OOSTEEKLO van 18u to t 19u : b i j J u l » 
Criel, Dorp. 

Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u to t 19u : Café Ritz, 
Lindenlaan. 

Vierde maandag van de maand 

ERTVELDE van 17u to t 18u : Emile Hul le-
broekstraat 14. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 
Elke eerste zaterdag 

DEINZE om 10 uur : Café Rossbraü, Mark t . 
GENT om 11 uur : Kon. Astr idlaan 123 . 
LOVENDEGEM om 14u45 : Café Volkshuis, 
Dorp. 

Elke eerste zondag 
OOSTAKKER om l l u : afwisselend bi j dr. 
De Pil leci jn (Holstraat , Dorp) en café 
« Smisken » (Lourdes) . 
Elke eerste maandag 

GENT om 20u ; b i j Karel Rigo, Peerstraat 
129, Gent. 

VURSTE om 21 u : b i j Roger Van Gyseghem, 
Wannegatstraat 1 . 
Elke derde zaterdag 

AALTER om l l u : café « Casino », Mark t . 
Elke derde zondag 

LANDEGEM om l l u : bi j Guido fchaeck, 
Vosselarestraat 16. 

WEST-VLAANDEREN 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
ARR. VEURNE - D I K S M U I D E - OOSTENDE: 
Vlaamse soldatendienst a Ik dien v. Van Ise-
ghemlaan 6, Oostende (alle inl icht ingen m.b.t. 
problemen bi j het leger, mi l i t ie e n z . . . ) . 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Mark t . 
D I K S M U I D E om 10u : Vlaams Huis, IJzer-
laan. 

HOUTHULST l l u : bi j raadslid M. van ele
ven, Terreststraat 8. 
K O R T E M A R K 12 u : Lusthof « De Spelen », 
Staatsbaan. 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg, Moerestraat. 

ICHTEGEM om 13u30 : Engelstraat 10, b i j 
Mevr, 1_. Dekeyser, 

3e zaterdag van de maand 

9u, « Casino Essex Scot-WESTENDE 
tishlaan 7. 
M I D D E L K E R K E : l O u , « Were Di », de 
Smet de Nayerlaan 19. 
EERNEGEM : l l u , « Riva-Venus », Aar t -
r i jkestraat 6 2 . 

DE H A A N : l l u 3 0 , « De Torre », Gasthof -
bi j Tramhalte. 
VLISSEGEM : 12u, herberg bi j I rma Van-
haecke, Kerkstraat ( d o r p ) . 
BREDENE : 12u30, bi j Kamiel Haeck, Dr i f t 
weg 59 . 
OOSTENDE (VUURTOREN) : 13u , «Vlaams 
Huis 3), Voorhavenlaan 20 . 

Elke maandag - Op afspraak : Van Iseghem-
laan 6 - Oostende ( te l . 0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 ) . 

Senator VAN IN 

BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
l l u to t 12u , in Breydelhof, J. Suveestraat. 

BRUGGE : elke maandagavond van 18 tot 
19u aan huis, Predikherenlei 23 , 

TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P, Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 

JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 to t 12u, b i j gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartr i jkesteenweg 39 . 

Senator Frans BLANQUAERT 

lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 to t 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen 10u en l l u . 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 

SOLDATENDIENST : voor alle problemen 
betreffende dienstpl icht, kunt U zich wenden 
to t onderstaande zitdagen, of bellen naar 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 , 

2 april 
M E N E N : van 18u to t 19u : De Beiaard, 
Kortr i jksesiraat . 

4 apri l 
BISSEGEM : van 20u to t 21u : « Leopold », 
Stationstraat 3, 

7 apr i l 

LENDELEDE : van 11u30 to t 13u : De 
Handboog, Plaats. 
KORTRIJK : van 17u30 to t 19u : « 1302 », 
B, Reynaertstraat 9, 
W E V E L G E M : van 20u to t 21 u : Vrede-
straat 10 . 

12 apr i l 

I N G O O I G E M : van 16u to t 17u : .̂  Streu-
vels », St. Antoniusstraat. 
W A R E G E M : van 1 7 u l 5 to t 18u15 : «Week
end », Holstraat 23 , 

GULLEGEM : van 18u30 to t 19u30 : « Sta
d ium », Wevelgemstraat. 

T4 apri l 

KORTRIJK ; van 17u30 to t 19u30 : « 1 3 0 2 » , 
B. Reynaertstraat 9, 
W E V E L G E M : van 20u to t 21 u : Vrede-
straat 10. 

16 apr i l 

M E N E N : van 18u to t i g u : « De Beiaard », 
Kort r i jksesi raat . 

21 apr i l 

KORTRIJK : van 17u30 to t 19u30 : « 1 3 0 2 » , 
B, Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM : van 20u to t 21 u : Vrede-
straat 10. 

26 apr i l 

DEERLIJK : van 16u to t 17u : „ Bloemen-
hof », Tulpenlaan. 
V ICHTE : van 17u15 to t 17u45 : bi j N. 
Wje lkens , Harelbekestraat 35 . 
HARELBEKE-STACEGEM : van 18u to t 1 9 u : 
« De Zwaan », Dorpplaats. 

28 a p r i l -

KORTRIJK : van 17u30 to t 19u : « 1 3 0 2 » , 
B, Reynaertstraat 9, 

WEVELGEM : van 20u to t 21 u : Vrede-
straat 10. 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak : Anje
lierenlaan 25 , 8400 Oostende - Te l . : 
( 0 5 9 ) 8 0 . 0 4 . 2 8 . 
Eerste maandag van de maand 

SPERMALIE 18u : « Sportvr iend », Diks-
muidestraat 15, Sli jpe, 
LEFFINGE 18u45 : « Bierhuis », Vaartd i ik 
Zu id , 34 . 
ETTELGEM 19u30 : „ De Bagge », Dorps
straat 30 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 : Helvetia, Kerkstr 32 
WESTENDE om 10u30 : Casino, Essex Scot-
t ishlaan. 
M IDDELKERKE om 11 u i 5 : Were Di, De 
Smet De Naeyerlaan. 
DE H A A N om 12u15 : « De Torre » Tram
halte. .. ' 

Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Mark t 
D I K S M U I D E om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 
M E R K E M - W O U M E N om l l u : Nieuw Wou-
men, Dorp 77 , Woumen. 
KORTEMARK om 12u : De Speie, Staatsbaan 

KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg, 
ICHTEGEM om 12u30 : De Engel. 
GISTEL om ISu : Kantoor Zwaenepoel, Sta
t ionstraat 2A . 

Derde zondag van de maand 

N IEUWPOORT om 9u : W i l l y Devriendt, Re-
collettenstraat 66 . 
A L V E R i N C E M om lOu : ' t Vi ierhof, Dorp-
plaats. 
LO om 11 u : R, Ascrawat, Weststraat 7. 
G IJVERINKHOVE om 11 u45 : Drie Ridders, 
Weegschede 1 , Leisele, 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u to t 
19u of op afspraak, te l , 0 5 1 / 2 0 , 0 2 , 0 8 , 
Westlaan 145, 
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WIJ in D€ l̂ OLKSUMI^ 

MOLENSTEDE 
• GOEDENDAG » 

Het derde nummer van ons af
delingsblad Is van de pers geko
men. Het werd inmiddels aan alle 
Inwoners van de gemeente be
zorgd. Naast een uitgebreid arti
kel over de « fusies » leest men 
van Willy Somers « Schaarbeek... 
meer dan een taalkwestie ». Wim 
Jorissen schrijft dat de Vlaamse 
werklozen voor Tindemans kunnen 
stikken. Verder volgt nog een he
leboel plaatselijk nieuws. Het 
blad werd eens te meer opge
fleurd met enkele sprekende fo
to's. Met dit derde nummer van 
« Goedendag » bewijst afd. Mo-

lenstede beslist dat daar de 
streekpers nu wel een definitieve 
weg is ingeslagen. Dat dit geld 
kost hoeft geen betoog. Het bal 
van vandaag zal beslist voor wat 
centen zorgen, maar zelfs dan 
nog moet er nog veel komen van 
milde gevers. Denk dus eens aan 
ons, wanneer u een bankbriefje 
teveel zoudt hebben. Het redak-
tie-adres van ons blad : Klappij-
str. 55, tel. 013/33.26.69. 
FUSIES 

Aan alle verenigingen van Mo-
lenstede werd gevraagd hun me
ning kenbaar te maken omtrent 
de fusies. De schriftelijke ant
woorden zullen gevoegd worden 

bij het dossier dat aan het minis
terie van Binnenlandse Zaken zal 
worden overgemaakt. Uit goed in
gelichte bron vernemen wi j dat 
tot nu toe alle verenigingen, die 
reeds hebben geantwoord een 
negatief advies hebben gegeven. 
Aangezien praktisch alle Molen-
stedenaren aangesloten zijn bij 
één of andere vereniging staat 
het nu reeds zo goed als vast dat 
de bevolking van Molenstede 
eensgezind tegen de geplande 
fusie zal zijn. Inmiddels maakte 
de VU-afd. haar standpunt bekend 
en heeft zij tegelijkertijd gevraagd 
dat de andere partijen hetzelfde 
zouden doen. Intussen echter 

hebben wij van sommige mensen, 
behorend tot bepaalde traditione
le partijen, vernomen dat hun 
partij zich liever niet uitspreekt. 
Wij noemen dat niets anders dan 
een vlucht voor verantwoordelijk
heid wat wellicht ook zo zal aan
gevoeld worden door de bevol
king. 

VILVOORDE 
DIENSTBETOON 

De jaarlijks weerkerende perio
de van belastingsaangiften is te
rug aangebroken, iedereen die 
moeilijkheden heeft met het in
vullen ervan kan zich gerust wen
den tot mevr. G. Ghijsens, Nowé-

lei te Vilvoorde. 
BESTUURSVERKIEZING 

Ons afdelingsbestuur organi
seert de a.s. statutaire bestuurs-
verkiezingen op vrijdag 23 mei. 
Alle leden worden nog verwittigd 
via ons maandelijks Informatie
blad • Wij in Vilvoorde ». 
38ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Bij de bestuursleden kan inge
schreven worden voor de autobus 
die zal ingelegd worden. Bij Erik 
Clerckx zijn kaarten aan 200, 150, 
100 en 75 fr. te bekomen. Wacht 
niet te lang, want de reservatie 
verloopt vlot. 

LIMBURG 
BERINGEN 
BESTUURSVERKIEZING 

Het uittredend bestuur organi
seert de driejaarlijkse statutaire 
vernieuwing van het afd. bestuur 
on zaterdag 5 april in lok. Thier-
brau, tussen 18 en 22 u. Al onze 
leden ontvingen reeds een uitno
diging waarbij ze zich kandidaat 
konden stellen. Wij durven reke
nen op een zeer talrijke aanwe
zigheid. 

GENK 
VOLKSVERGADERING 

Haast 200 aanwezigen in zaal 
Rembrandt op maandag 17 maart 
is een bewijs voor de vernieuwde 
stootkracht van de VU. Waar onze 
plaatselijke sprekers, kamerlid J. 
Olaerts, sen. R. Vandekerckhove, 
An Gysen, fraktieleidster in de 
gemeenteraad en Cor Bouchet, 
1e schepen van Opglabbeek, reeds 
heel wat aandacht genoten voor 
hun toelichting over fusieproble
men, energiepolitiek en inflatie 
was het vooral volksvert. V. An-
ciaux, die de show stal met zijn 
ongemeen boeiende uiteenzetting 
over de taaitoestanden in het 
Brusselse. 
ABONNEMENTENSLAG 

Afd. Genk heeft een buitenge
wone inspanning gedaan tijdens 

het voorbije weekeinde. Niet min
der dan 33 nieuwe abonnementen 
werden aangeworven, dank zij een 
aantal stimulerende telefoontjes 
van onze parlementairen J. Olaerts 
en R. Vandekerckhove. Een spe
ciaal pluimpje voor Jan Roux en 
Jan Maesen, die het leeuwenaan
deel van de buit binnenbrachten. 

HASSELT 

ARR. NIEUWS 

Tijdens de arr. raad van vrijdag 
21 maart werden o.m. 17.000 pam
fletten bezorgd aan'de kantons 
om deze week te bussen of uit te 
delen. De speciale abonnementen
werving tijdens het weekeind van 
22-23 maart werd voorbereid, 
waarbij we nu reeds mochten 
vaststellen dat door deze aktie 
het eindcijfer van vorig jaar zal 
overschreden worden. Twee afde-
Imgen, nl. Kuringen en St-Truiden 
bereikten reeds hun streefnorm 
voor 1975, terwijl o.m. Genk en 
Koersel daar zeer dicht bij zijn. 
Tijdens de volgende maanden zul
len alle afdelingen bestuursver-
kiezingen organiseren. Volgende 
arr. raad einde april zal groten
deels besteed worden aan het 
probleem van de oprichting van 
een primaire ziekenkas. 

NEEROETEREN-OPOETEREN 
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. 

PEER 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 21 maart hadden de ver
vroegde statutaire bestuursver-
kiezingen plaats onder leiding van 
kant. voorz Jan Lemmens. Het 
nieuwe bestuur is samengesteld 
als volgt : voorz. ; Roger Boonen; 
sekr : Jaak indekeu ; penningm. : 
Jef Catteeuw ; leden : Raymond 
Driessen, Henri Winters, Jaak 
Knevels. Afgelopen woensdag had 
reeds de eerste bestuursvergade
ring plaats. Er wordt werk ge
maakt van de ledenwerving in 
de afdeling. 

KI!L€nD€R 
APRIL 

1. 

7. 
8. 

10. 

13. 
14. 
18. 
19. 

21. 
24. 
25. 

Peer : Werkvergadering ter voorbereiding van het kant. 
bal, in café Eden te Helchteren. 
Beringen : Statutaire bestuursverkiezing. 
Bree : Lentebal in zaal Brouwershuis te Opitter. 
Schulen : Afdelingsvergadering. 
Heusden : Bestuursverkiezing. 
Maasmechelen : Bestuursverkiezing in Hotel Limburg, 
om 20 u. 
Opglabbeek : Statutaire bestuursverkiezing. 
Koersel : Statutaire bestuursverkiezing. 
Genk : Statutaire bestuursverkiezing. 
As • Statutaire bestuursverkiezing. 
Tongeren : Afdelingsbal in zaal Plunius Fontein. 
Zelen : Statutaire bestuursverkiezing. 
Halen : Statutaire bestuursverkiezing. 
St-Truiden : Statutaire bestuursverkiezing. 

SCHULEN 
AFDELINGSVERGADERING 

Na een tijd onderbreking herne
men we onze afdelingswerking 
met een kontaktvergadering sa
men met een afvaardiging van het 
arr. bestuur. Deze vergadering 
gaat door in café Schuermans, 
Stationsstr. 12 op maandag 7 april. 

TONGEREN (Kant.) 
KANT. VERGADERING 

Op 14 maart 11. had in aanwe
zigheid van volksvert. E. Raskin 
en prov. raadslid Van Hollebeke, 
onder voorzitterschap van arr. 
sekr. Jaak Indekeu, de jongste 
kant. vergadering plaats. Leden, 

abonnementen, bestuursverkiezin-
gen en afdelingswerking werden 
besproken. In mei zal door het 
Dosfelinstituut een kant. verga
dering rond de gemeenteraads
verkiezingen worden georgani
seerd. 

TONGEREN-MAASEIK 

BETERSCHAP 

Onze vriend en drukker Jos 
Van Bree is herstellend van een 
operatief ingrijpen. We wensen 
hem spoedig beterschap. Bezoek 
in het ziekenhuis van Genk (St-
Jan), afd. heelkunde, 2de verd., 
kamer 218, van 15 tot 20 u. 

ö&sriiilAi^PËftlN 
AALST (Arr.) 
DIENSTBETOON 
P.J. HENDRICKX 

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

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

AALST 
VUJO-AFDELING DEFINITIEF 
GESTART 

Eindelijk heeft Aalst weer een 
eigen VUJO-afdeling. Enkele dina-
mische jonge mensen hebben een 
voorlopig bestuur opgericht en 
hielden een voorbereidende ver
gadering op 22 maart II. De uitge
breide stichtingsvergadering zal 
doorgaan op 5 april e.k. in het lok. 
Gulden Vlies, Esplanadeplein 13, 
Aalst, te 15 u. (tel. 053/21.75.21). 
Nu het initiatief genomen is re
kent men op een flinke belang
stelling van de Vlaamsvoelende 
Jonge mensen uit Aalst. Wie 
vooraf bijkomende inlichtingen 
verlangt kan deze steeds beko
men op bovenvermeld adres. 

AALTER-BELLEM-LOTENHULLE-
POEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

Tijdens de jongste bestuursver
gadering werd de ultieme werf-
kampagne voor « Wij » bespro
ken. Aan iedereen wordt een ui
terste inspanning gevraagd. 

BELASTINGSAANGIFTEN 
Beastingsaangiften zijn voor ve

en een bron van moeilijkheden en 
tijdveries. Een tip aan een van 
onze bestuursleden en een spe
cialist ter zake zal het voor u 
doen. 

DENDERMONDE 
VIERING 20 JAAR VOLKSUNIE 

Op hetzelfde ogenblik dat 
Emiel Hullebroeck een nationale 
hulde kreeg, heeft ook Dender-
monde deze Vlaamse volksliede
ren- en operettenkomponist her
dacht tijdens een stijlvol zang
feest in het Gildenhuis te Dender-
monde. Het zangkoor Cantecleer 
o.l.v. Jos Van Overstraeten bracht 
daar het kruim uit Hullebroecks' 
werk, sen. M .Coppieters belicht
te tijdens een sprankelende feest
rede de verdiensten van Hulle
broeck, een diareeks met muziek-
begeleiding werd vertoond en de 
huldiging kulmineerde in een 
machtige samenzang, die uiter
aard in een • Vlaamse Leeuw » 
zou uitlopen. Deze Hullebroeck-
viering werd dan het eerste luik 
van de 20 jaar VU-viering van het 
arr. Dendermonde. 's Anderen
daags, zondag 16 maart, werd een 
bloemenhulde gebracht aan een 
ander groot Vlaams voorman, Lo-
dewijk Dosfel, die in Dendermon
de woonde en werkte en — zoals 
sen. Van der Eist het tijdens zijn 
toespraak zei — ook als hij ge
vangen gezet en veroordeeld 
werd en onder schuilnaam moest 
gaan schrijven steeds zijn Vlaams-
nationale ideaal trouw bleef. Voor
af had de VU met de fanfare en 
drumband •• Kempenland » uit 
Nijlen een rondgang door de stad 
gemaakt en werd een delegatie 

op het Dendermondse stadhuis 
ontvangen. De 21 man sterke Den
dermondse gemeenteraad was 
daar een uiterst zwakke gast
heer : enkel de burgemeester en 
één schepen waren present, afge
zien van de Dendermondse VU-
raadsleden Ivan Van Hese en 
Cyriel Michem, die nu meer gast 
dan gastheer waren. Naast een 
voltallig arr. bestuur noteerden 
we daar de aanwezigheid van sen. 
Coppieters, Van der Eist, (volks
vert. Baert kwam later), de prov. 
'aadsl. Herman Brughgraeve en 
Walter Braeckman, de burgemees
ters Geerinck en D'Herde, de ge
meenteraadsleden Herman Van 
den Abbeele, Fons Lambrecht en 
Jozef De Rop. Arr. voorz. Rik 
Smekens opende de akademische 
zitting met een dankwoord aan 
allen die de VU helpen opbouwen 
hebben, niet het minst alg. voorz. 
Van der Eist, die aan de burge
meester z'n werk « Twintig jaar 
Volksunie » overhandigde. Burge
meester Cool ontwikkelde ver
volgens enige ideeën over een 
Verenigd Europa, over de bewust
wording van de eigenheid van een 
volk en onderstreepte de ver
diensten van de VU. Voorz. Frans 
Van der Eist herrinnerde eraan 
dat de VU gesticht werd in een 
periode dat er geen enkele 
Vlaamse partij bestond, dat de 
Vlaamse CVP nog niet bestond, 
dat er nog regeringen aan het 
bewind kwamen, waarvan er op 
«aren. De VU, betoogde hij, 
18 ministers slechts 3 Vlamingen 
heeft bijgedragen tot de Vlaam
se bewustwording, al was het 
maar omdat het andere partijen 
onder druk zette een radikalere 
Vlaamse koers te varen. Het pro-

MAART 
29. SInaai : 1e Groot baal in zaal Dorpspaleis, Vleeshou-

werstr., om 20 u. 30 : « Anti-Fusie Bal ». Kaarten te 
bekomen bij P. Coppens, Stenenmuurstr. 23. 

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. 

7. Gent-Zuid : Vergadering wijkkomitee om 20 u. in café 
Monopole, Elisabethlaan. 
Gent-Muide : Vergadering wijkkomitee om 20 u. bij G. 
Schouls, Meulestedestwg 330. 

8. Gent-Centrum : Vergadering wijkkomitee om 20 u. in 
café Metropole, Koornmarkt. 

17. Waarschoot : Ijzerbedevaartavond, VTB-zaal, Schoolstr. 
18. Gent : Vergadering werkgroep vrouwen van « Wij-Vrou

wen », in bovenzaal « Roeland », om 20 u. 
19. Wachtebeke : Arr. bal in de gebouwen van het prov. 

domein. 
25. Gent : « Wij-Vrouwen » nodigen u uit op een spreek

beurt met lichtbeelden over een avontuurlijke tocht 
« Naar Ma Li », door Cl. Sleurs en Herman Bogaert. 
Bovenzaal « Roeland » om 20 u. 

bleem Brussel werd door de alg. 
voorz. uitvoerig behandeld en met 
een banket werd deze suksesvolle 
viering afgerond. 

ERTVELDE 
VOLKSRAADPLEGING « FUSIES » 

35% van de Ertveldse bevol
king beantwoordde de oproep van 
het gemeentebestuur. Hiervan 
spraken 85% zich uit voor een 
zelfstandig Ertvelde en/of een 
Noorderlijke fusie. 15% stemde 
in met het plan Michel, een fusie 
met Sleidinge en Evergem. In 
overeenstemming met deze uit
slag keurde de meerderheids-
groep een motie goed die aan
dringt bij de minister op zelf
standig behoud van Ertvelde of 
een fusie met de noorderlijke ge
meenten. De CVP-oppositie hield 

geen rekening met deze uitslag 
en sprak zich uit voor een fusie 
met Evergem en Sleidinge. 
TENTOONSTELLING KUNTS-
SCHILDER R. DE SCHRIJVER 

De kulturele kring « De Veld
bloem » nodigt u en uw familiele
den uit tot het bezichtigen van 
de mooie schilderijen van kunst
schilder R. De Schrijver. De ten
toonstelling is nog open tot 20 
april in het Vlaams Huis « De 
Veldbloem ». 
SOC. DIENSTBETOON 

Onze speciale dienst « belas
tingsaangiften » draait op volle 
toeren. Mogen we wat geduld 
vragen aan de belanghebbenden? 
Voor dringende gevallen kan men 
zich rechtstreeks wenden tot dhr 
Van Herreweghe Leonard, School
str 8, tel 44.63.80. 
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DOSFELINSTITUUT 

KURSUS 
« Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 1976 » 
De gemeente is de basisgemeenschap van onze politieke 
demokratie. De burger beleeft er de politiek veel intenser 
omdat die daar het dichtst bij hem staat. Hier kan partici
patie en inspraak goed gerealiseerd worden. 
Moderne gemeentepolitiek en -beleid zal bekwame en kun
dige mensen vragen. 
Het Dosfelinstituut wil hiertoe bijdragen, niet alleen met 
nuttige informatie, maar vooral met groepsgesprekken, infor
matieverwerking en praktische oefeningen willen wij de deel
nemers dicht bij de praktijk brengen en de ploegwerking 
bevorderen. 
Het programma bevat vier delen : 
1. Wat is voor ons •• de gemeente » ? Welke vernieuwing 

kunnen wij brengen ? 
Gemeentelijke politieke werking vanuit het volksnationaal 
en federalistisch standpunt. 

2. Hoe kunnen wij een goed verkiezings- en beleidsprogram
ma opstellen ? 
Inzichten tot de praktische voorbereiding van een pro
gramma. 

3. Hoe propaganda voeren ? Vuistregels voor de propaganda. 
Onze Ideeën uitdragen en mensen aanspreken. 

4. De lijstvorming. Wie staat op de lijst ? Hoe nieuwe men
sen aanspreken ? Hoe een lijst opstellen ? 

Waar gaan deze kursussen door ? 
— St AMANDSBERG (Gent) : 7 - 14 - 21 - 28 april (20 - 22.30u}. 

Plaats : Zaal Tijl, Klinkkouterstr. 70, St Amandsberg 9110. 
Inschrijven : Provinciaal Dl-verantw. : H. Leyseele, Zwijn
aardesteenweg 698, 9000 Gent. Tel. : 22.76.64. 

— AALST : 6 - 20 mei, 3 - 17 juni (20 - 22.30 uur). 
Plaats : Lokaal Gulden Vlies, Esplanadeplein, 9300 Aalst. 
Inschrijven : Prov. Dl-verantw. : H. Leyseele, Zwijnaarde
steenweg 698, 9000 Gent. Tel. : 091/22.76.64. 

— LIEDEKERKE : 1 2 - 1 5 - 2 0 - 2 2 mei (20 - 22.30 uur). 
Plaats : Vlaams Sociaal Centrum, Opperstraat 168, 1770 
Liedekerke. 
Inschrijven : Provinciaal Dl-verantw. : B. Hollaender, 
Steenweg op Brussel 51 A, 1850 Grimbergen. 
Tel. : 02/269.27.68. 

— ROESELARE - TIELT : gepland voor mei - juni. 
— DEINZE - AALTER : gepland voor mei - juni. 
Kursus « goed vergaderen en spreiden in het openbaar » 
— MECHELEN : 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 29 april (14 - 16.30 uur). 

Een kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor 
hun werking in het verenigingsleven. 
Plaats : Zaal VTB - O.L.Vrouwstraat 34, 2800 Mechelen. 

Andere kursussen en vormingsaktiviteiten 
— BRASSCHAAT : 26 april - Gemeentelijke feestzaal. Er is 

een kursus gepland « politiek opbouwwerk » (meer gege
vens volgen). 

Alle informatie over en vragen over het organiseren van 
kursussen en vormingsaktiviteiten : Dosfelinstituut, Tribune
straat 14 - 1000 Brussel. Tel. : 02/219.12.02 (J. Beke • kur-
susleider). 

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. 

HAMME 

ARR. RAAD 17 MAART 
Buiten de afd, Wetteren waren 

alle afdelingen vertegenwoordigd. 
Te onthouden : Een aantal afde
lingen voeleidigden de ledenher
nieuwing nog niet. Dit dient spoe
dig te gebeuren. Het pamflet <• U 
bent 2x het kind van de reke
ning » werd aan alle afdelingen 
bezorgd. Zitdagen voor invullen 
belastingsaangiften dient in alle 
afdelingen georganiseerd te wor
den. Kontakt zal genomen worden 
met enkele personen uit Wieze 
om terug tot een afdelingswer
king te komen. Na de raad sprak 
sen. Maurits Coppieters over ta
ken en toekomst van onze partij. 

OVERMERE 
PROFICIAT 

3.500 inwoners. Afdeling 2 
maanden oud. Tot nu toe : 107 le
den. Schitterend werk. Hartelijk 
proficiat aan de wervers. Doe zo 
voort. 

SCHOONAARDE 
FUSIEDEBAT 

Donderdag 10 april te 20 u. in 
de zaal « Mikeno », Dorp. Inrich
ters : Davidsfonds Schoonaarde 
Deelnemers : volksvert. Lenssens 
(CVP), Verberckmoes (PVV), 
Boeykens (BSP) en onze sen. Mau
rits Coppieters. Alle VU-leden en 
simpatisanten zeker op post ! 

ST-MARTENS-LATEIVI 
VERPLETTERENDE MEERDERHEID 
TEGEN FUSIE 

Alle Latemse gezinnen kregen 
in de loop van vorige week een 
kiesbrief in de bus, met het ver
zoek zich uit te spreken over de 
wenselijkheid van de voorgestel
de samenvoeging (met De Pinte, 
Afsnee, Deurie en Zevergem) en 
van een federatie. Het ging hier 
uiteraard om een niet verplichte 
stemming, zodat het aantal afge
leverde antwoordformulieren 
(1123, die 3530 inwoners verte
genwoordigen, hetzij 7 1 % van de 

VOLKSUNIE BSD 

HET VLAAMS AKTIEKOMITEE 
IN DUITSLAND 
Het derde jaar van deze vereniging, die zich richt tot alle politieke 
strekkingen en zich bezighoudt om wat orde te scheppen daar waar 
wanorde heerst tussen de taalgemeenschappen, kent een prachtig 
sukses. 
Een lijstje voorleggen van het gepresteerde en gerealiseerde zou de, 
heer Bas, voorzitter en bezieler, beslist met fierheid doen, doch een 
agendapuntje méér realiseren is nog beter : zondag 9 maart werd een 
TAK-dag. 
Op uitnodiging van het VAD werd een TAKTIE gevoerd in het buiten
land ! 
De ploeg van « voortrekker » Piet De Pauw, kwam de VADers een 
klare kijk brengen op de akties van vroeger en nu. 
De kontakten met deze mensen zijn zeer nuttig. 
De VU BSD wenst de VADers van harte te feliciteren met deze prach
tige avond die echter niet zonder problemen startte. 
Zoals de meeste verenigingen kondigde VAD zijn avond aan door een 
mededeling uit te hangen aan de plaatselijke CeDiSCA-winkel, beter 
gekend als de SMC-MHK. De bedrijfsleider, die blijkbaar geen kranten 
leest, vond het nodig de aankondiging zo maar te verwijderen met als 
pover argument, dat de <• CMC » niet aan politiek doet en dat boven
dien een zeer belangrijk man het uithangen van bedoelde affiche ver
bood. Deze laatste verklaring was een flagrante leugen, immers de 
aangehaalde heer was op het ogenblik van het uithangen en verwij
deren van de aankondiging niet eens in Duitsland ! 
Bovendien is het iedereen wel duidelijk dat enkele letters als VAD en 
TAK met daarbij een datum en plaatsopgave, geen politiek is. 
Eens te meer is dit duidelijk een uitdaging aan het adres van de Vla
mingen. Samen met de VAD protesteert de VU-BSD met klem tegen 
deze diskriminatie tegenover een (door CeDisCA) erkende vereniging. 
Deze man moet in deze tipische Belgische of beter Brusselse omge
ving waarin de Vlamingen in de BSD leven, op het matje geroepen 
worden. Deze Nolser moet weten dat zijn rijk met zijn eerste loket
poging vergaat. 

totale bevolking) zeer belangrijk 
mag genoemd worden. Van deze 
1123 formulieren waren er 24 
blanco of ongeldig voor wat de 
vraag over de fusie betreft. 1061 
waren tegen de fusie, hetzij 
97,16% en slechts 31 waren er 
voor, hetzij 2,84%. De meningen 
in verband met de vorming van 
een federatie voor de streek wa
ren evenwichtiger verdeeld : van 
de 1123 formulieren waren er hier 
154 blanco of ongeldig : 606 wa
ren voor een federatie gewon
nen, hetzij 63% en 357 of 37% 
waren er tegen. Op die manier 
zijn de gemeenteraadsleden voor
gelicht i.v.m. hun houding bij het 
advies dat ze eerstdaags zullen 
moeten uitbrengen. Uit dit alles 
blijkt welke verpletterende meer
derheid van de bevolking de fusie 
verwerpt en men kan zich te
recht afvragen of gedwongen fu
sievorming nog in overeenstem
ming te brengen is met de demo-
kratische principes, {med.) 

WAARSCHOOT 
STREEFCIJFER OVERTROFFEN 

Sylvain, Marcella, Alain, Frie
da, Jozef, Marie-Louise, Gaby, Re-
naat en Fons zijn er zondag in ge
lukt op één voormiddag 12 nieu
we abonnementen te werven 
(streefcijfer was 10 I). Voorz. An-
dries, die gemobiliseerd was door 
ons ziekenfonds, had de glimlach 
van de grote dagen. Gelukwensen 
aan de bestursleden en welkom 
aan onze nieuwe lezers ! 
VOLKSE ZANGAVOND 
TE ERTVELDE 

Op zaterdag 5 april vertrekken 
we gezamenlijk te 19'u. in de Nij
verheidsstraat. Iedereen kan mee. 
VERBROEDERING MET 
NEDERHASSELT-ASPELARE 

Onze bus is besteld voor 
woensdag 30 april (meiavond). We 
gaan naar het bal van Nederhas-
selt-Aspelare, als eerste stap 
naar de a.s. verbroedering. Laat 
u inschrijven bij Renaat De Roo, 
Nijverheidsstr. 72. 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
ARR. VOLKSUNIEBAL 

Dit gaat door op 5 april in de 
feestzaal Jiagershof, St-Andries, 
met Frank Smith (F. Evers) en 
zijn orkest. Deuren open te 20 u. 
30, eerste dans te 21 u., inkom 80 
fr. De toegangskaart geeft recht 
00 deelname aan de trekking voor 
een speciale prijs. Bij genoegza
me belangstelling wordt het in
leggen van een autobus In over
weging genomen. Anders is er 
mogelijkheid mede te rijden met 
private auto's. 
DIENSTBETOON 
OUD-VOLKSVERT. P. LEYS 

ZItdag op 1 april van 20 tot 21 
u. tn Spijshuis Béarnaise, De 
Smet de Nayerlaan 86. 

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. 

BRUGGE 
TENTOONSTELLING 

Jan Debusschere stelt ten toon 
van 29 maart tot 10 april in de 
Geraard Davidzaal, VTB-VAB-ge-
bouw, Wollestr. 28 - Karthuizerin-
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nestr. 12. Openingsuren : werk
dagen van 9 tot 12 u. 30 en van 14 
tot 17 u. 30 ; week-ends : van 
10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. 

KORTRIJK (Arr.) 
INVULLEN 
BELASTINGSAANGIFTEN 
Kortrijk : lok 1302, elke maandag 
vanaf 18 u.30 (uitgezonderd Paas
maandag) ; Deerlijk : lok. Bloe-
menhof, vandaag 29-3 van 16 tot 
17 u. ; Vichte : bij G. Vandoorne, 
vandaag 29-3 vanaf 9 u. en bij 
Waelkens vanaf 17 u. 15 ; Harel-
beke : lok. De Zwaan, vandaag 
29-3 vanaf 18 u. : Zwevegem : 
zal later bekend gemaakt worden. 

OOSTKAIMP 
DIENSTBETOON MEVR. MOLLET 

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

VARSENARE 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 18 april In zaal De 
Leeuw. Een etentje wacht. 
PROPAGANDA 

Personen die bereid zijn mee te 
helpen aan de propaganda op 
plaatselijk vlak worden verzocht 
zich kenbaar te maken aan Guldo 
Patrouille, Zandstr. 29. 
ABONNEMENTEN 

Er werden enkele nieuwe «Wij», 
abonnees doorgestuurd. Kent u 
nog mogelijke kandidaten. Schrijf 

ze in of geef hun naam door aan 
onze penningm. Ronald De Bra
bander, Schoolstr. 21. 
BELASTINGSAANGIFTEN 

ledere maandag vanaf 19 u. 
zich aanbieden met alle nodige 
dokumenten. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Voor dienstbetoon wendt u tot 
één van onze bestuursleden. Zij 
zorgen voor de verdere afhande
ling van uw zaak. 

WERVIK 
ABONNEMENTENVERNIEUWING 

Verleden week werden op
nieuw zeven abonnementen her
nieuwd en ook enkele nieuwe 
abonnementen gemaakt. Stelsel
matig worden huisbezoeken afge
legd, wat praktisch altijd een 
waarborg is voor sukses. Er zijn 
echter nog altijd mensen die hun 
abonnement niet vernieuwden. 
Mogen wij hen vragen dit onmid
dellijk te doen ? Men moet kun
nen begrijpen dat de bestuursle
den niet elke avond huisbezoeken 
kunnen verrichten, en dat er nog 
veel ander werk te doen valt. Mo
gen wij op u rekenen ? De inzet 
is : een vrije Vlaams-natlonale 
pers, niets maar maar ook niets 
minder. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Zitdagen : elke 2de en 4de vrij
dagavond voor Wervik, vanaf april 
zijn volgende uren geldig : Van 18 

MAART 
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 : Opvoering van • De Zaak >. Kursaai. 
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. 

tot 19 u. 30, dit wegens de uit
breiding van het ledenaantal. Mo
gen wij onze leden vragen propa
gandisten te zijn ? Het is tenslot
te hun organisatie. 

Zitdaa voor Geluveld-Zandvoor-
de : elke 3de zaterdag van de 
maand van 9 tot 10 u., bij Verbeke 
Wilfried, Zandvoordedorp 22, Ge-
luveld. 

Afgevardigde : Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108, 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. 
SOC. DIENSTBETOON 

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 ; Lecompte Noël, Beselare-
str. 1109 ; Jef Claeys, Ten Brie
lenlaan 108. 
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Er zijn mensen die Wolkers niet 
meer kunnen lezen, ze vinden 
dat hij zich herhaalt, ze kennen 
zijn sti j l , zijn beelden, zijn per
sonages, de plaats waar de ver
halen zich afspelen. Kortom, hij 
boeit hen niet meer. Ik lees Wol
kers nu al lang. In het begin had 
ik moeite om in hem meer dan 
een gewoon of liever uitzonder
lijk verteller en stylist te zien. 
Een bijkomende charme was dat 
ik door familiale omstandigheden 
de omgeving waar de verhalen 
plaatsgrijpen, namelijk de streek 
van Leiden, Oegsgeest en Kat
wijk goed ken. Ik hoor de perso
nages praten, ik zie ze. Dat as-
pekt blijft me bekoren in elk 
nieuw boek van Wolkers, maar 
dat zijn strikt persoonlijke ele
menten. Langzamerhand ben ik 
me gaan verdiepen in de simbo-
lenwereld van deze schrijver, om
dat ik voor mezelf wil verant
woorden wat me precies tot die 
wereld blijft aantrekken. Wolkers 
houdt trouwens in Vlaanderen en 
Nederland nog steeds honderddui
zenden lezers in de ban. 

" IK VOELDE 

f » 

OM TE KUNNEN BLIJVEN 
BESTAAN 

In de Nederlandse kuituur van 
na de oorlog is Wolkers niet meer 
weg te denken. Hij Is een maat
schappelijk • feit ». Het zou een 
heel onderzoek vergen om na te 
gaan welke gevoelens en gedach
ten hij met zijn boeken tot gisten 
heeft gebracht. In hem vind je 
het zogenaamde « vrije Neder
land » terug, het Nederland dat 
op zedelijk gebied tot een grote
re vrijdom gekomen is, de Neder
landse samenleving die zich kri
tisch is gaan gedragen tegenover 
het gevestigde gezag zowel in 
het gezin als in de politiek. De ik
figuur bij Wolkers belichaamt die 
vrijmoedigheid die dikwijls over
slaat in agressiviteit en hardheid. 
Het is een figuur die een grote 
en zelfs overmatige vrijheid aan 
de dag legt, die verbrandt en ver
nietigt, die liefheeft of verguist, 
die zich boven de omstandigheden 
van het leven plaatst, die door 
de toevalligheden van het bestaan 
ook heen en weer geslingerd 
wordt maar die in de storm der 
tijden zichzelf tracht te blijven. 
Het IS een innerlijk kwetsbare en 
strijdende figuur. Enkele zinnen 
uit Wolkers nieuwe roman De 
Walgvogel maken die levenshou
ding duidelijk : •• Een paar dagen 
sloot ik me halfjankend en ver
doofd op mijn kamer op. Toen 
was het over. Ik had voorgoed af
gerekend met het verleden. Alles 
was verdwenen, weggebrand, 
weggevaagd ». Of nog : « Ik voel
de me onaantastbaar. Ze loerden 
naar mijn woeste afwezige kop 
met lange haren sliertend voor 
mijn ogen. ik keek naar ze terug 
vanuit een andere wereld. On
kwetsbaar was Ik ». Waarover 
gaat het bij die man ? Het Is een 
man die zich bedreigd voelt in 
een « verschrikkelijke » wereld. 
Daartegenover plaatst hij zijn on
wrikbare levenswil : « ik moet 
tekenen. Voor mezelf, om te kun
nen blijven bestaan ». 
De ik-figuur — In De Walgvogel 
soldaat Griffioen — staat centraal 
omdat hij in het dreigende onheil 
van de wereld niet wil tenonder-
gaan. Het is een afweerhouding. 
Hij wil de touwtjes volledig in 

handen houden, niet uit een soort 
machtsbewustzijn, maar om het 
hoofd boven water te houden. 
Daarin ligt het geheim van Wol
kers driftig-ritmische sti j l , die ge
dreven wordt door de angst om 
de vernietiging en de roes van de 
vrijheid. Taal en verhaal zijn vol
ledig « existentie » geworden. 
Wesselo heeft gelijk als hij 
schrijft in Het einde dat Wolkers 
een uitkomst biedt uit de deka-
dentle van het woord bewaard, 
bij hem leef je « er • niet om
heen. De woorden houden bij hem 
hun sociale funktie. Leven en 
schrijven vallen volkomen sa
men. Wolkers is ook een goed 
verteller, volgens Wesselo, de ik
figuur heeft het verhaal in han
den. Dat is een bewuste keuze, 
hij wil zelf het ritme van zijn ver
haal bepalen omdat verhalen, 
zichzelf zijn zo belangrijk is als 
ademen. 

LIEFDE EN DOOD 

Waarover gaat het eigenlijk in 
De Walgvogel ? Het boek valt uit 
elkaar in twee grote delen. De 
eerste helft speelt in Leiden, t i j 
dens de bezettingsjaren ; de an
dere helft In Indonesië, kort na 
de oorlog. In het eerste deel Is 
Griffoen artiest en verliefd ; in 
het tweede is hij soldaat en staat 
hij aan de kant van de bezetters, 
hij vindt er Lien terug, de geliefde 
uit de Leidse jeugdjaren. Onder
tussen was ze echter verliefd ge
raakt op een jonge officier, de 
latere kommandant van de kom-
pagnie met wie Griffoen naar In-
donisië trekt. Lien trouwt daar 
met hem. Griffioen vindt er ook 
zijn Leidse schoolvrienden van de 
Cafetaria f?ltz terug, iedereen 
neemt zijn eigen milieu mee. Het 
hele Leidse groepje uit het eer
ste deel verhuist naar het Oos
ten, natuurlijk In totaal verschil
lende omstandigheden De wreed-
aardige, heldhaftige maar een 
beetje domme Piet Ranzijn bij
voorbeeld vindt er een tragische 
dood, het liefdesverhaal met Lien 
eindigt in een Sharon Tatestljl, ze 
wordt vermoord door haar jaloer
se vaandrig en Griffioen doodt 
zijn rivaal met een kogel in het 
hoofd. Dat Shakespearlaanse ein
de wordt door Wolkers vrij fi lm
isch, snel en lichtvoetig behan
deld, In de paradijselijke sfeer 
van met zonovergoten tropische 
plantentuin. Lien krijgt er de allu
res van een filmster uit de sfeer 
van Polanski. Het hele boek trou
wens is filmisch opgevat, het is 
opgebouwd uit korte taferelen die 
vooral door de hevigheid van de 
belevenissen treffen 
De twee delen vormen een hech
te eenheid, ze zijn door honderd
eneen draadjes met elkaar ver
weven. De spilfiguur van het boek 
is Oom Hendrik, die voor Grif
fioen een soort oudere tweede 

« ik » is : een man die in opstand 
komt tegen de honger en de on
rechtvaardigheid in de wereld en 
die niet erg gelukkig is met zijn 
koloniaal verleden. Hij fungeert 
als een soort kwaad geweten, hij 
stelt de roofzucht van de Hollan
ders aan de kaak. Wolkers plaatst 
hem tegenover de vader van Grif
fioen en tegenover Colijn die de 
Nederlandse reaktionaire politiek 
vertegenwoordigt. Door zijn mo
reel bewustzijn is oorn Hendrik 
een anarchistische figuur, hij is 
ook een stukje mislukt artiest. 
Indonesië is voor hem geen win
gewest, maar een paradijs van 
schoonheid en fantasie, een uto
pische wereld van de natuur, hij 
is een levenswekker. In het boek 
loopt er nog een ander utopist 
rond, de Spartakuskommunist, die 
Griffioen poogt te doen afzien 
van zijn voornemen om als vrij
williger Indonesië mee te helpen 
bevrijden van de Jappen. Met 
zijn kalvinistisch kommunisme 
tracht hij Griffioen te doen in
zien dat hij zich vergiste in Lien, 
dat ze eigenlijk maar een burger
vrouwtje was dat zich had laten 
verleiden door een officier. Hij is 
de strenge etikus die Griffioen 
steeds het socialistisch ideaal 
voor ogen houdt, maar hij mist 
de aantrekkelijkheid van de avon
tuurlijke oom Hendrik. 

TARZAN KEERT WEER 

In de keuze van de personages 
stelt Wolkers standpunten en le-
vensgevoelens tegenover elkaar. 
Er is het vijandige net. Daartoe 

behoren de antirevolutionair Co-
lijn, Griffioens vader, de verach
telijke vader van Lien die er de 
oorzaak van was dat die liefde af
gebroken werd, de « lullige » 
vaandrig, de Hollandse generaals 
en natuurlijk de Duitse bezetter, 
de SS, Hitler, enz. Het zijn figu
ren die overal verbodstekens 
plaatsen en die in naam van die 
verbodstekens uitbuiten en moor
den. Tegenover hen staat de po
ëzie, het avontuur, de droom, de 
oeverloze liefde voor de mensen, 
kortom de wereld van de Eros. In 
die kontekst moeten ook de her
haalde verwijzingen naar Tarzan 
gezien worden. Belde polen van 
het bestaan komen overal terug, 
in het Nederlandse en het Indo
nesische deel van het boek. In 
die hele dialektiek van verbod en 
vrijheid, van dood en verlangen 
is de hongerperiode op het einde 
van de bezetting een dieptepunt. 
In die tijd verliest Griffioen Lien 
en oom Hendrik, het is een le
vensfase van wanhoop en razernij 
die haar hoogtepunt bereikt in de 
afslachting van de vet gemeste 
« stramme oude fox-terriër » van 
Piet Ranzijns buurvrouw. In het 
tweede deel wordt ook diezelfde 
Piet Ranzijn gedood In een even 
afschuwelijke slachtpartij. In dat 
soort scènes doet Wolkers mee 
aan de gruwelepisodes uit de he
dendaagse f i lm. Griffioen vernie
tigt ook zijn stillevens : het stuk
je balk dat herinnerde aan een 
iddlllische liefdesscène met Lien 
in een danstent vliegt het vuur in. 
In dat soort taferelen vinden we 
de met simbolen beladen wereld 
van de voorwerpen terug die de 
hele struktuur van Wolkers artis
tieke verbeelding bepalen. Die 

vlinder, oom Hendriks torren, de 
sfinx, de tors uit het schildersate
lier, geven aan het wisselende 
gevoelsleven een konkrete ge
stalte. Ze zijn veel meer dan een 
dekor, ze zijn voorbestemd om of
wel de dood of de liefde, de wan
hoop of het verlangen, het geluk 
of het ongeluk uit te drukken. Ze 
zijn de ondubbelzinnige tekens 
van de mitische werkelijkheid die 
de diepere ondergrond vormt van 
Jan Wolkers verhalen. Ze zijn als 
het ware het plastische element 
in de literaire verbeelding van de 
schrijver. In die zin Is het schrij
ven bij Wolkers evenzeer een 
vorm van beeldend kunstenaar-' 
schap In De Walgvogel vallen de 
hoogtepunt van geluk en liefde 
samen met ogenblikken van on
tembare artistieke schepplngs-
drang. De kreatlvlteit wordt erva
ren als een vorm van zelfbevesti
ging, van bevrijding, ze opent mo
gelijkheden, het Is een totaal ge
beuren. Dat is ook de betekenis 
van het schilderij dat Griffioen 
voor het kerstfeest van de solda
ten op de wand van de bioskoop
barak, hij had er zijn hele leven 
op afgebeeld : « het hele schil
derij was een apoteose van me
zelf », zegt Griffioen, •• een gru
welijke fantasie », « een allegorie 
op het leven ». Kreatief zijn Is 
het scheppen van een alternatie
ve wereld. 

SOCIAAL, MAAR AFGEZONDERD 

Zo gezien is Wolkers als etisch 
en sociaal gericht kunstenaar 
geen volgeling van de Spartakus
kommunist. Die mist het schep
pende, die mist het leven. Oom 
Hendrik had dat wel. Echter, net 
als hij staat soldaat Griffioen af
gezonderd in de massa . •• hij 
hield niet van dat rumoerige sa-
menklonteren ». Na de dood van 
Piet Ranzijn was hij helemaal op 
zichzelf teruggedrongen Wat 
maakte hem toen zo eenzaam tus
sen de andere jongens ? Griffioen 
wist immers wat er met Ranzijn 
gebeurde, hij besefte dat hij dood 
ging, hij voelde <• hoe verschrik
kelijk veel hij van die jongen 
hield ». Griffioen {of laten we nu 
maar eens even zeggen Wolkers) 
is zeer sterk op het leven betrok
ken. Vandaar de felle ekstremen 
van dood en leven, van uiterste 
wanhoop en opperste geluk, van 
onmenselijke gruwel en grenze
loze vertedering die het gevoels-
kllmaat van deze wereld vormen 
De afzondering die uit zo'n le
venservaring voortvloeit kan je 
geen echte vereenzaming noe
men, ze valt eigenlijk samen met 
een sterk ontwikkeld en kwets
baar besef van verbondenheid 
met al wat leeft 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Jan Wolkers, « De Walgvogel », 
Amsterdam, Meulenhoff, 432 biz, 
290 Fr. 

TIIDSCHRIFT VOOR DIPLOMATIE 
Nummer 7 (maart 1975) bevat zeven bijdragen van specialisten-buiten
land. 
Mark Grammens onderkent in een artikel « Een Europees Europa, los 
van Amerika ' » bij diegenen die voor een « onafhankelijk Europa » 
pleiten een rechtse ondertoon, die onder deze « onafhankelijkheids-
vlag •• In werkelijkheid een « zuiver Europese herbewapening » nastre
ven. Wat ze willen Is met zozeer een « los van Amerika » dan wel een 
Europese wapenindustrie los van de Amerikaanse wapenproduktie. 
Dit wordt o.m. geïllustreerd door de Mirage-affaire, waarbij steller niet 
nalaat op de rol van minister Van Elslande te wijzen die pleidooien 
houdt voor een « Europese » bewapeningsindustrie. Daarom kiest MG 
stelling voor een Verenigd Europa, dat afziet van zijn eigen militaire 
ambitie, dat « om deze reden ook afziet van de opdringerige Ameri
kaanse militaire protektie en dat vervolgens korrekte konklusies trekt 
uit het onderling verband tussen militaire en ekonomische penetratie ». 
E. Troch (kommentator buitenland van de « Standaard ») bespreekt 
drie boeken over Kissinger, waarvan hij slechts het boek van David 
Landaeu (Kissinger : The Uses of Power) kritisch vindt, hoewel hij de 
in beide andere biografiën verstrekte informatie waardeert. 
In een artikel over Argentinië na Peron komt Jan van der Putten tot het 
besluit, dat al is Argentinië formeel nog een demokratie, ernstig moet 

gevreesd worden voor een nieuwe Latijns-Amerikaanse staat, waar de 
rechten van de mens met de voeten worden getreden. 
Van MIa Doornaert Is er een ontstaansoverzicht van de konferentle 
voor Europese Veiligheid en Samenwerking. 
Siderius vraagt zich af, welke toekomst Mozambique wacht, nu Frelimo 
de bevrijdingsbeweging, niet alleen de onafhankelijkheid nastreeft doch 
ook een andere samenleving (In linkse, zelfs Moa-istische richting) tot 
stand wil brengen. 
Hugo Van de Voorde poogt in « De historische betekenis van de « Pa
cific » voor de wereld vandaag » de krachtlijnen aan te geven van een 
historische ontwikkeling van wereldomvattende betekenis, nl de aftake
ling van het Europa-centrisme door de koncentratle van politieke macht 
in de ruimte van de Stille Oceaan De tweede wereldoorlog wordt in 
dit verband het breekpunt genoemd. Zei Douglas MacArthur niet, dat 
Europa een sisteem vertegenwoordigt, dat ten dode is opgeschreven, 
terwijl de landen om de Stille Oceaan met hun miljoenen inwoners 
de loop van de geschiedenis zullen bepalen voor de volgende tien
duizend jaar I ». 
Mark Grammens besluit dit interessante nummer met een notitie over 
de Franse socialisten en het gemeenschappelijk programma n.a.v. het 
i/erschijnen in Nederlandse vertaling van « Kommunisme op vijf ma
nieren » van Gilles Martinet. 
Jaarabonnement : 650 fr., giro nr 000-0015691-74 van « De Nieuwe 
Pers », Zolalaan 31, 1030 Brussel. Losse nummers (65 fr.) alleen op dit 
adres. 
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THE TOWERING INFERNO 

(WOLKENKRABBER 
IN VLAMMEN) 

Na « Juggernaut », « Airport 75 » 
en « Earthquake » is « The To
wering inferno » de zoveelste 
rampenfilm van dit seizoen. Maar 
het is meteen ook de beste tot 
nog toe : beter gemaakt, beter 
vertolkt en beter getrukeerd. Het 
is een echte Hollywoodse spek
takelfilm, groots van opzet, een 
echt monsterprojekt. 
Voor dit monsterprojekt sloegen 
voor het eerst in de filmgeschie
denis twee grote filmstudio's de 
handen ineen. Warner Brothers 
was nl. bezig met de realisatie 
van « The Tower », naar Richard 
Martin Stern, terwijl 20th Century 
Fox werkte aan de filmomzetting 
van « The Glass inferno » van 
Frank Robinson en Tom Scortia. 
Beide bestseller-boeken hande
len over branden in wolkenkrab
bers, irwin Allen, de uiteinde
lijke producer van « The Towe
ring inferno » verklaarde het vol
gende : « De frappante gelijke
nis tussen de twee onafhankelijk 
van elkaar geschreven romans 
bracht ons op het idee een ko-
produktie te maken en de kosten 
en de opbrengsten te delen. 
Beide studio's moesten immers 

wonderend opkijken wordt fees
telijk ingehuldigd. De opening 
vindt plaats op de bovenste ver
dieping. Reeds vóór de plechtig
heid begint, ontdekt architekt 
Paul Newman dat de veiligheids
maatregelen die hij op plan had 
voorzien, niet werden opgevolgd. 
Schuldigen zijn de aannemer 
(William Holden) en vooral zijn 
schoonzoon (Richard Chamber-
lin), die bij de bouw zoveel mo
gelijk bezuinigden, blijkbaar voor
al op de elektrische installatie en 
de veiligheid. En wat Paul New
man vreest, gebeurt maar al te 
gauw. Op de 81ste verdieping 
ontstaat kortsluiting. Een kleine 
vonk slaat uit naar wat schoon
maakmateriaal. Het alarmsisteem 
werkt niet en dus duurt het een 
tijdje — in elk geval te lang — 
eer men de brand ontdekt. En 
terwijl de gasten boven ontspan
nen feestvieren, praten en drin
ken, grijpt de brand om zich 
heen. En nog willen de verant
woordelijken het gevaar niet in
zien, want de gasten worden niet 
gewaarschuwd. Slechts op bevel 
van de brandweer gebeurt dit dan 
toch. En dan breidt het vuur zich 
plots zo snel uit, dat de overle
vingskansen van de overgebleven 
feestvierenden dra vrij miniem 
blijken te zijn. De brandweer 
vecht voor hun levens en alle 

voor de regie tekent van de spek-
takulaire momenten. John Guil-
lermin regisseerde de meer indi
viduele verbindingssekwenties. 
Een pluim moet zeker ook naar 
de drie brandweerkorpsen, het 
leger, de marine en de driehon
derd stuntmannen die hun mede
werking aan dit groots projekt 
verleenden. Maar de grootste 
verdienste ligt m.i. bij de dekor-
ontwerpers. Voor de verfilming 
werd te San Francisco een echte 
glazen wolkenkrabber van 138 
verdiepingen gebouwd. 
Architektonische nieuwtjes wer
den erin uitgeprobeerd. Als dit 
gebouw er eenmaal stond, wer
den nog eens vijf verdiepingen 
gebouwd op de Malibu Ranch van 
20th Centruy Fox. Hier werden 
de individuele scènes en ook en
kele reddingsscènes gedraaid. 
Op de bovenste verdieping van 
de echte wolkenkrabber bevond 
zich het Promenade Deck, een 
gigantische set van 3.500 vier
kante meter. Op 120 meter doek 
werd daarnaast een panorama
schilderij opgesteld met het uit
zicht dat normaal te zien moet 
zijn vanuit die daktuin. U ziet : 
dit is Hollywood op en top. Wan
neer je al de energie en de cen
ten bekijkt die deze f i lm opslorp
te, is het dan ook bijna met een 
zucht van verlichting dat je vast-

THAT'S ENTERTAINMENT 

SOUNDTRACK 

De brullende leeuw is niet alleen 
het embleem van de filmmaat
schappij Metro-Goldwyn-Mayer, 
maar evengoed van de platenfili
aal MGM. Bij de viering van 50 
jaar MGM worden dan ook niet 
alleen oude films moor ook sound
tracks opnieuw (of voor het 
eerst) uitgebracht. De auditieve 
bloemlezing uit 50 jaar MGM-mu-
sicals is natuurlijk de soundtrack 
van de film « That's entertain
ment », die het ook bij ons goed 
schijnt te doen. 
Dit dubbelalbum (MGM 2659033, 
distributie Polydor) bevat de 
meeste muziek uit de f i lm. Het is 
muziek uit het verleden, met alle 
gevolgen vandien wat betreft de 
technische kwaliteit. Toch is dit 
geen bezwaar, want het versterkt 
de autenticiteit en doet je met 
wat nostalgie terugdenken aan de 
gouden Hollywood-jaren. 
Net als in de fi lm zelf wordt ge
start met vier versies van « Sin-
gin' in the Rain » : deze van 
Cliff Ukele Edwards uit 1929, de
ze van Jimmy Durante uit 1923, 
deze van Judy Garland uit 1940 en 
tenslotte de meest beroemde, de
ze van Gene Kelly uit 1952. Op 
dit dubbelalbum krijgen we ver
der de hele sterrenhemel van 
MGM-vedetten te horen. Enkele 
uitspringertjes : Clark Gable met 
« Putting on the Riz », Cary Grant 
met « Did I remember », Fred As-
taire met « By myself » (uit « The 
Bandwagon »), Maurice Cheva
lier met « Thank Heaven of Ittle 

Girls », Judy Garland met « Over 
the Rainbow » en « You made me 
Love of you » (opgedragen aan 
Clark Gable), Gene Kelly met 
« Broadwey Melody », BIng Cros
by met « Going Hollywood » ,enz. 
Tussendoor worden natuurlijk ook 
wel enkele nummertjes gebracht 
die het eerder van het visuele 
effekt in de fi lm moeten hebben 
en die dan ook op plaat minder 
tot hun recht komen. Maar voor 
liefhebbers van het musical-genre 
en voor allen die de fi lm zelf ge
zien hebben is deze dubbelelpee 
in elk geval een flinke aanrader. 
Dezelfde bezwaren die tegen de 
fi lm zelf zijn in te brengen kun je 
natuurlijk ook hier weer naar voor 
brengen. Ten eerste : het geheel 
is niet representatief voor de mu
sical in het algemeen maar enkel 
voor 50 jaar MGM-musical. Tij
dens de gouden Hollywoodjaren 
beschikte elke studio nl. over 
eigen muziekdepartementen, met 
eigen komponisten, arrangeurs 
en uitvoerders. Ook MGM be
schikte niet alleen over eigen 
regisseurs en vedetten-akteurs 
maar ook over eigen komponisten. 
Wat je te horen krijgt is dus een 
bloemlezing uit het werk van die 
komponisten en die vertolkers. 
Ten tweede gaat het om een mon
tage van fragmenten die niet 
steeds integraal werden opgeno
men. 

Deze bezwaren verhinderen ech
ter niet dat de beluistering van 
deze soundtrack je zin geeft om 
de fi lm te herzien en dat je mis
schien verlangend uitkijkt naar 
de integrale versies van MGM-
musicals, waarvan de soundtracks 
met hopen op de markt worden 
gebracht. 

FILMMUZIEK - AANRADERS 

— The great Gatsby (EMI - C 066-95366). 

— Le trio infernal (WEA 873 001). 

— The way we were (CBS S70132). Marvin Hamlisch, de komponist, 
kreeg voor deze muziek een Oscar voor de beste originele filmscore 
van het jaar. 

— Casablanca (RCA - ARLO 0422). Een selektie uit de muziek van 

twaalf Humphrey Bogart-films. 

— Chinatown (Pathé Marconi - EMI 6064-96057). 

— Vincent, Fran?ois, Paul et les autres (Polydor 2393096). 
— Sunshine (EMI 4 6062-95666). De muziek was het beste van de ganse 

f i lm. John Denver brengt mooie liederen en banjo-muziek. Jammer 
van de opgenomen dialogen die je aan de tranerlge f i lm herinneren. 

^iLms 
Zaterdag 9 maart — RTB 

De brandende wolkenkrabber Is een onmogelijke opgave voor pompler«Jttmmandant Steve McQueen. ^ ^ DAGBOEK VAN ANNE FRANK (The diary of Anne Frank) (1959) 

gigantische dekors bouwen, bel
de studio's moesten voor de 
sterren ongelooflijke bedragen 
uitgeven, belde studio's zouden 
toch een twee keer zo grote 
crew bij elkaar moeten brengen 
als normaal en belde studio's 
zouden voor grote technische pro
blemen komen te staan. Waarom 
dan niet alles samen doen ? «. 
De fi lm kostte uiteindelijk bijna 
veertig miljoen gulden en pro-
duktlekosten, het dekor is inder^ 
daad gigantisch en de sterren 
liegen er niet om : Paul Newman, 
Faye Dunaway, Fred Astalre, Jen
nifer Jones. Steve McQueen, Ri
chard Chamberlln, Suzan Blake-
ly, Robert Vaughn, Robert Wa
gner, en daarnaast nog een aan
tal minder bekende akteurs die 
in de schaduw van de groten 
biljven. 
De wolkenkrabber die in de vlam
men opgaat staat in San Francis
co, telt 139 verdiepingen en is 
splinternieuw. Een imposant ge
bouw van staal en glas met 80 
kantoorverdiepingen, vijftig ver
diepingen met peperdure flats, 
een restaurant en een daktuin. 
Dit gebouw waarnaar de inwo
ners van San Francisco zo be-

mogelijke reddingsoperaties wor
den uitgeprobeerd. Op het einde 
zijn er 200 doden te betreuren. 
Een volgende keer zullen het er 
2000 zijn, aldus de heldhaftige 
maar terecht verbolgen brand-
weerkommandant Steve McQueen. 
Bij bespreking van vorige ran>-
penfilms hadden we het reeds 
over de Individuele Intriges die 
men telkens in dit genre tracht 
te verweven. Het is een Holly-
wood-konventle die men er blijk
baar maar moet bijnemen. Ook 
hier wordt weer getracht de be
langrijkste personages (of beter 
de belangrijkste akteurs) wat 
dichter bij de kijkers te brengen 
door summier hun emotionele 
problemen te tekenen. Wat In 
andere films eerder storend over
komt, neemt men hier echter — 
o.a. wegens de puike vertolking 
— voor Hef. Want daarnaast 
krijg Je zo'n spektakel voorge
schoteld, zoveel momenten van 
intense spanning en indrukwek
kende taferelen waarin mensen 
vechten voor hun leven, dat de 
individuele intriges soms wel een 
welkome afwisseling bieden. 
Een pluim gaat zeker naar pro
ducer Irwin Allen, die tevens 

stelt dat hij inderdaad goed is. 
In zijn genre beslist een mijlpaal 
in de filmgeschiedenis. 
Het meest huiveringwekkende 
van « The Towering Inferno » 
vind Ik het feit dat hier een flk-
tleve ramp niet alleen als reëel 
overkomt, maar meteen ook wer
kelijk voor reëel mogelijk gehou
den wordt. Want rijzen de wol
kenkrabbers ook bij ons niet uit 
de grond ? En wie durft, met al 
de korruptie of faillissementen 
die daarrond elke dag weer in 
het nieuws komen, er nog zeker 
van te zijn dat het in die glazen 
torens van bij ons zo veilig Is ? 
En wie herinnert zich niet die 
vreselijke Innovatlonramp in Brus
sel ? Sindsdien zijn de veilig-
fieidsvoorwaarden w e l i s w a a r 
strenger geworden ; maar wor
den die steeds opgevolgd ? Na 
het zien van een prent als « The 
Towering inferno » ben Je in elk 
geval niet vlug meer bereid tot 
boven in zo'n glazen toren op te 
klimmen. 

Hoe kommercleel ook van opzet, 
lijkt « The Towering Inferno » me 
een waarschuwing in te houden 
die je best niet in de wind slaat. 

Hllde Dekeyser 

Ontroerende verfilming van het autobiografisch boek door George 
Stevens. Ontwapenende vertolking van Millie Perkins in de hoofdrol. 

Maandag 31 maart — BRT (nam.) 

DE WET DES HEREN (Friendly Persuasion) (1956) 

Psychologisch verhaal over een vrome familie Quakers tijdens de 
Secessie-oorlog. Op milde humoristische wijze in beeld gezet door 
William Wyler. Met Gary Cooper. 

Woensdag 2 april — RTB 

WEEKEND A ZUYDCOTE (Week-end in Zuydcoote) (1965) 

Oorlogsfilm van Henri Verneuil die in de eerste plaats probleemloos 
spektakel wilde bieden en dus erg aan de oppervlakte blijft. Het 
meeste Indruk maakt nog het spel van de akteurs, vooral dan van J.-P. 
Belmondo. 

Donderdag 3 april — RTB 

LE CAUCHEMAR DE DRACULA (Horror of Dracula) 

Middelmatige griezelfilm van Terence Fisher. Met Pieter Gushing, 
Melissa Stribbling, hrlstopher Lee, e.a. 
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XXste EUROSONG 

EEN MISPUNT 

Zij die zaterdagavond niet thuis 
bleven voor de twintigste editie 
van het Eurosongfestival, ditmaal 
vanuit Stockholm, hebben echt 
niets gemist. Overduidelijk ont
brak elk gevoel voor spontane 
vriendschap en eerlijke stri jd, en 
ook kwalitatief was de ganse 
show een mispunt. De gespannen 
sfeer was voelbaar en kon be
halve op enkele pittige momen
ten niet worden doorbroken. De 
winnende groep « Teach in » 
brak even het ijs, met het teeny-
bopper klinkende « Ding dinge 
dong », dat helemaal in de mo
menteel heersende trend varT 
Middle of the Road, Sweet, Mud 
en de vorig jaar winnende song 
« Waterloo » van Abba zweeft. 
De eigen groep Abba werd ge
woonweg vergeten, wat volledig 
indruist tegen de eerder feeste
lijke traditie en de wellevend
heid. De Franse Nicole Rieu boei
de even met het ontroerende 
» L'artiste », de Shadows bewe
zen plankenvast met een Beatles-
geïnspireerd nummer, vakmen
sen te zijn, en Ann Christy toon
de eens temeer aan, boordevol 
talent te zitten. Haar fijne vertol
king van het sterke maar niet zo 
kommerciële « Gelukkig zijn » 
was een juweeltje, en dit optre
den betekent voor haar wellicht 
wagenwijde deuren open op de 
voor haar interessante Duitse 
markt. 

De Finse folksonggroep stoorde 
zicfr niet aan het festival en 
bracht een fi jn brokje inlandse 
muziek Voor de rest zeer zwak
ke komposities die melodie-arm 
klonken en zonder gevoel gear
rangeerd. Dat politieke vooroor
delen en voorkeuren zelfs hier 
aan bod kunnen komen is ge
woon een schande, en keldert 
elke mogelijke eerlijke waarde
ring. Het spreekwoordelijke «mu
ziek verzacht de zeden» is dit 
jaar zeker niet toepasselijk ge
weest. Wellicht wél voor de en
kele duizende jongeren op het 
alternatieve festival even buiten 
Stockholm. 

LORI, SHUSHA & DIMITRI 

Zondag rondden de Amerikaanse 
folkzangeres Lori Lieberman, de 
Engels-Perzische Shusha en mees
ter-kleinkunstenaar Dimitri van 
Toren hun rondreis met een op
treden in <• Binnen en Buiten » 
en 's avonds m het Rotterdamse 
Hofpleinteater af. Moe maar erg 
voldaan van deze negendaagse 
rondreis door Nederland en 
Vlaanderen. Vrijdagavond te Ant
werpen waren ze wat ontgoocheld 
door de opkomst, maar zaterdag 
werd alles opnieuw goed met 
een uitverkocht Kultureel Cen
trum te Hasselt. Na een geslaagd 
overzicht van zijn eigen beste 
liedjes en ook enkele nieuwe 
nummers, begeleid door gitaar en 
bas, stelde Dimitri, Lori en 
Shusha voor. Als 16-jarig zange-
resje belandde Shusha te Parijs, 
waar ze kennis maakte met de 
allerbeste chansonniers, en er het 
allerbeste van onthield Even la
ter huwde ze, en ging in Londen 
wonen om er haar karrière op te 
bouwen. Op de planken brengt 
ze enkele enorm mooie Perzische 
volksliederen, die misschien be
geleid door een typisch instru
mentarium nog beter zouden over
komen, en liedjes als het sfeer
volle " Young lovers do •>, een 
pittige versie van Brel's « Marie
ke », en het minder sterke 
« Knocking on heaven's door » 
van Dylan. Maar nummers als 
Guthrie's « Pretty boy floyd » en 
het mooie •< Shennandoa », plus 
haar erg sympatiek voorkomen, 
zijn wellicht dé ingrediënten om 

te slagen. In september brengt 
ze een nieuwe elpee uit, en ze 
vertelde achteraf hoe graag ze 
dergelijke toer opnieuw zou mee
maken. 

LOU REED WAS HIER ! 

Een stampvolle Arenazaal te Deur-
ne verwelkomde de bekende Ame
rikaanse Under groundzanger Lou 
Reed die voor een derde keer In 
ons land was. Het voorprogram
ma String Driven Thing, zoals de 
naam reeds duidelijk maakt, is 
een groep geweven rond Graham 
Smith die onder leiding van gita
rist Alun Roberts zeer degelijk 
presteerde, en was eveneens zon
dag te gast op het « Follies » TV-
programma. Met « Mrs Riley » en 
enkele ritmische nummers, die 
soms aan Bad Compagny deden 
denken of lichtere Flock van en
kele jaren terug ontlokten ze dan 
ook het verdiende applaus, maar 
het bisnummer « Circles » hoefde 
er voor ons kwalitatief niet meer 
bij. 
Reed verschijnt onverwacht zon
der franjes of glamour op de 
planken, en na even te stemmen 
brengt hij ruim een uur nummers 
uit zijn drie duidelijk te onder
scheiden periodes. Het wordt een 
enorm sterk en rustig optreden. 
Zijn autobiografische teksten ko
men op de bijna gesproken tal-
king-melodieën voor de stilzwij
gende zaal goed voor. Met zijn 
donkerbruine kortgeknipte haar 
die hij wisselde voor de blonde 
lokken van vorig jaar brengt hij 
nummers uit zijn live-album «Rock 
and roll animal », maar dit keer 
begeleid door een zachtklinkend 
combo waar de saxofoon-virutoos 
een overtuigende rol speelt, en 
de Hammond tussendoor harmo
nisch ondersteund. Met enkel 
drums en eigen gitaar gaat het 
door « heroin » (wat hij sedert 
een korte tijd heeft afgezworen) 
en het gotisch klinkende « Ber
lin », dat het entoesiasme van het 
publiek meedraagt. Hij geeft niet 
toe aan de soms weerklinkende 
roep naar rock, en dit lijkt hem 
wellicht de beste wijze om zijn 
teksten het best te laten over
komen. Met ondermeer « Walk 
on the wild side » waar we zelf 
de harmonische stemmen bijdach
ten (uit zijn nog steeds beste al
bum « Transformer ») en enkele 
nieuwe nummers rondde hij een 
zeer sfeervol optreden af. 

SHOWBIS = O.K. 

Vorige week verscheen het eerste 
nummer van het maandblad 
« Showbis » onder hoofdredaktie 
van ex-radio Luxemburg en BRT-
disc-jockey Bart van de Laar. Een 
aantrekkelijk Will-Turakaft met 
aan de achterzijde tienerlieveling 
Ignace-Jeremy onthult niet de in
houdelijk zeer interessante uit
werking van deze publikatie. Het 
blijft niet zoals bij de meeste tie
nerblaadjes bij spotlicht op ve
detten maar geeft een nogal kri
tische kijk op de piratenstory, Mi-
dem en Eurosong. Verder uitge
breide intervieuws met de meest 
uiteenlopende genres en artiesten 
als Will Tura, kleinkunstenaar Ur-
banus van Anus, en showman Luk 
Bral. Verder Milo Decoster's één-
kantsingel eksperiment, de volle
dige adressenlijst van de Vlaam
se showindustrie, enkele bladzij
den Angelsaksisch shownieuws, 
agenda, elpees, en de nieuwelin
gen van eigen bodem. Het lijkt 
wat opgevat in de stijl van de 
Britse vakbladen « N.M.E. » en 
« Melody Maker », iets wat in 
Vlaanderen wel ontbrak. 
Hopelijk bijt het publiek in de 

J<walitatieve waarde van deze pu
blikatie, en schrikt men niet te
veel voor de nogal hoge prijs van 
50 frank. 

Sergius 

JULES DE CORTE 

Op zijn vijftigste levensjaar mag 
Jules de Corte zich zanger-pia
nist-auteur noemen van een 2000-
tal liedjes. Zijn produktiviteit 
werd tot nog toe op een 10-tal 
langspeelplaten vastgelegd. In 72 
kwam de elpee uit « Frits Lam-
brechts zingt Jules de Corte » 
(CBS S 64778). Een aangename 
verrassing omdat hier door de 
arrangementen van Rogier van 
Otterloo, opgesmukt door het 
pianospel van het trio Louis van 
Dijk m.i. de Corte's liedjes en 
vooral de rijkdom van zijn muzi

kaal materiaal pas voor het eerst 
echt tot hun recht kwamen. 
Ik zag dan ook verwachtend uit 
naar de elpee « Miniaturen > 
(CBS 65980), waarvoor de Corte 
op zijn beurt de steun kreeg van 
arrangeur van Otterloo en solist-
pianist van Dijk. En de plaat valt 
best mee, alleen wordt de aan
kondiging van « 12 nieuwe eigen 
komposities > helemaal nietwaar 
gemaakt, wat toch enigszins te
leurstelt. Deze elpee bevat nl. in 
de eerste plaats oudere liedjes, 
die hier natuurlijk wel in een 
nieuw, fris arrangement werden 
verpakt. Jules de Corte's lieve
lingsliedjes, « De Poort » en 
« Kleine Anita » zijn natuurlijk 
van de partij, zij het in een muzi
kale versie van solist van Dijk. 
Opnieuw, net als bij de elpee van 
Frits Lambrechts, begrijp ik niet 
goed waarom de Gouden Plaat-
hit « Ik zou wel eens willen we
ten » zonodig moest worden op
genomen. Want hoorde ik de 
Corte niet in een interview ver
klaren dat dit liedje uit een tijd 
stamt, die hij nu niet meer zou 
kunnen of willen herhalen, en 
noemt hij het niet « een erg vrij
blijvend ding met schijnvragen •? 
Op deze plaat ook enkele « nieu
we » liedjes die echter reeds 
door anderen op plaat werden 
vastgelegd. Zo « Als je overmor
gen oud bent » (Martine Bijl) en 
« Romeo en Julio » (Gerard Cox). 
Mijn aandacht gaat vanzelfspre
kend vooral naar de enkele echt 
nieuwe liedjes. In « Het land van 
de toekomst » komt de zwartgal
lige de Corte boven met een pes
simistische visie op onze toe
komst. « 't Zeemansliedje » daar
entegen is een vrolijk dingetje 
zonder meer. « Beatrice » herin
nert me sterk aan <• Madeleine », 
terwijl « Vogel » me doet denken 
aan « Wintervogel » (vertolkt 
door Martine Bijl). En in « Ten 
dage » krijgen we de doodstema-
tiek van de Corte, die uit inter
views duidelijk naar voor komt 
als iemand die leeft met de idee 
van de dood als een menselijke 
realiteit. De nieuwe liedjes bren
gen dus geen echte verrassingen 
Het is de gekende Jules de Cor
te, met zijn mengeling van poésie, 
realisme, ironie en ook wat op
gewekte vrolijkheid. Dit alles be
tekent echter allerminst dat 
« Miniaturen » geen aanrader zou 
zijn. 

Zeker voor wie nog niets of wei
nig van de Corte in zijn disko-
teek heeft. 
Persoonlijk ben ik er nl. van 
overtuigd dat hier pas echt de 

ware Jules de Corte naar voor 
komt. Een de Corte die zich — 
terecht — muzikaal veilig voelde 
in het gezelschap van Dijk-van 
Otterloo en die hun samenwer
king « een heerlijke belevenis » 
noemde. 
Ik kan echter best begrijpen dat 
niet iedereen het hier mee eens 
is en dat sommigen de Jules de 
Corte met eigen pianobegelei
ding, zonder opsmuk, prefereren. 
Hen kan ik de recente dubbel
elpee « Ik zou wel eens willen 
weten » (Elf Provinciën Elf 
46.01.02) aanbevelen. Je vindt er 
een schat aan gevarieerd de 
Corte-materiaal op en dit aan een 
erg demokratische prijs. 

Hllde Dekeyser 

Dimitri Van Toren 

ONDANKS INFLATIE 

EN RECESSIE 

(r.c.) Men begint pas nu de ge
volgen te bespeuren van de ener-
giekrisis van vorig jaar. De ekono-
mische recessie is sinds januari-
februari zeer geprononceerd en 
uiteraard heeft dat ook zijn weer
slag op het zakenleven. 
Wie nu gedacht had, dat deze toe
stand eveneens een weerslag op 
de kunstmarkt zou gehad hebben, 
komt bedrogen uit. Althans wat 
de eerste maanden van het 
« zwarte jaar 1975 » betreft. 
De jongste kunstveilingen in 
West-Europa hebben inderdaad 
aangetoond dat de kunstmarkt 
(voorlopig ?) prijzenvast blijft. De 
Oude Meesters houden uiteraard 
flink stand, al zijn er toch kurieu-
ze verschijnselen, nl. de betrekke
lijke lage prijs voor hier en daar 
een klinkende naam. Zo scheert 
bvb een Jakob Jordaens — voor 
zover van deze barokkunstenaar 
nog werken geveild worden — 
geen al te hoge toppen. De terug
houdendheid van de kunstmark 
ten opzichte van de Antwerpse 
School uit de 17e eeuw is trou
wens opvallend. Wellicht zal deze 
« aarzelende » houding verande
ren, nu we weer Rubens gaan her
denken. Er werd reeds vaak vast
gesteld dat grote retrospektieves 
of eeuwfeesten van beeldende 
kunstenaars hun werk, voor zover 
het geveild wordt, in prijs doen 
stijgen. 

Maar ook de recente kunstproduk-
tiè houdt behoorlijk stand We 
wezen er in een vorige bijdrage 
reeds op, dat de >• mafia » van de 
veilmgsmeesters de romantiek 
heeft herondekt en het publiek 
koopvaardig stoomt via aanbie
dingen op niveau Meer dan ooit 
blikt het publiek in het verleden 
terug, wat de aanhoudende antiek
rage verklaart. De wisselwerking 
publiek-managers-musea uit zich 
dan ook op veilingen. Zo werd in 
een bekende veilingszaal een toe
nemende belangstelling vastge
steld voor de zgn. « pompiers » 
van de Franse kunst, dat waren 
dan de neo-akademici en de neo-
klassiekers (die trouwens qua mé
tier niet moesten onderdoen voor 
het verre en dichterbije voor
gangers). 
Ook hier doet zich dus een ket-
tingreaktie voor : een manager 
poogt een bepaald genre te lan
ceren, het publiek negeert de po
ging of bijt, van de weeromstuit 
stigt de vraag en meteen duwt 
de kunstmarkt de vraag de hoog
te in 
Een nieuw element is het opda
gen van Japanse en Arabische 
kopers van Europese antiek en 
Europese schilder- en beeldhouw
kunst Ook het verschijnen van 
oliesjeiks, op zoek naar « kui
tuur » verklaart de relatief sta
biele kunstmarkt in 1975, waar
schijnlijk de enige sektor, die nog 
niet met een inzinking hoefde af 
te rekenen. 
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ClUIIK 
VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN 
Er zijn in de loop van de geschiedenis al heel wat « verklaringen van 
de rechten van... » afgekondigd. Die van de burger, die van de vrouw, 
die van het kind, die van de mens kortweg. En nu zopas dia-van de 
sportbeoefenaar. Zo althans kan men het manifest « Sport voor allen » 
van de konferentie van de Europese ministers die de sport onder hun 
bevoegdheid hebben, interpreteren. 
In dat manifest wordt gezegd dat iedereen het recht heeft sport te 
beoefenen, en dat de sportbeoefening met openbare middelen dient 
aangemoedigd en gesteund Verder dat maatregelen moeten genomen 
worden opdat de sport en de sportbeoefenaars zouden beschermd 
worden tegen alle vormen van uitbuiting om politieke, kommerciële 
en financiële redenen en tegen alle onterende praktijken zoals het 
gebruik van stimulerende middelen. Tenslotte dat moet gezorgd wor
den voor de nodige infrastruktuur en voor sportbeoefening in de vrije 
natuur. 
Het klinkt allemaal wel mooi Net als alle andere verklaringen van de 
rechten van... 
Laten wij heel bescheiden de hoop uitdrukken dat het deze keer met 
zal blijven bij verklaringen, maar dat er ook wat zal gedaan worden, 
maar daarnaast toch schuchter doen opmerken dat wij niet goed inzien 
hoe de ministers zullen beletten dat de sport wordt ingezet voor 
minder fraaie doeleinden als bij voorbeeld dwaze konsumptie en hun 
eigen politieke winkel, vermits zowel de ministers als de sport niet 
beter schijnen te vragen. , , . . . 
Kortom, ergens achter in ons koppeken pruttelt de idee dat het met 
deze .< verklaring » is als met de andere : ze worden afgekondigd als 
er wat misloopt, maar ze zijn meer een bilan van de fouten dan een 
remedie. 
Wij blijven voorlopig bij onze mening dat de sport maar gezond kan 
zijn, daar waar de sportbeoefenaar zelf, vrij van invloeden van buiten-
uit, ze gezond wil . 

ZINLOOS 
Een Poolse gazet heeft zich nog 
eens moe gemaakt met uit te 
zoeken — aan de hand van een 
gemakkelijk referendum — wie nu 
in feite de grootste atleet van 
alle tijden is geweest Terloops, 
en voor zover dat enig belang 
zou kunnen hebben, voor hen was 
dat J e s s e O w e n s . Wat al 
« schoon » is, want het is geen 
van de •• rooie kameraden ». 
Maar welke zin heeft het, iets 
dergelijks te beweren ? Waar
om zou een Jesse Owens met 
zijn twee snelle, gezonde en lan
ge benen méér sportman zijn dan 
de éénbenige al hoog bejaarde 
man die iedere dag, weer of geen 
weer, zijn paar kilometer wandelt 
in een snel tempo ? 

AFGELOPEN 
Niemand gaf Anderlecht veel kans 
om drie doelpunten op te halen 
tegen Leeds, maar in de sport is 
veel mogelijk. Men keek dus be
langstellend uit naar de wedstrijd 
Anderlecht - Leeds. Zoals zo dik
wijls het geval is geweest wan
neer men veel verwacht, is het 
ook deze keer een dikke « foef » 
geworden. Anderlecht begon met 
verwoed aan te vallen — een tik
keltje onbeheerst misschien —, 
en toen dat niet lukte met brei
werk. Leeds liet aanvallen, ver
mits er toch niets van in huis 
kwam, en toen het bij een van 
de tegenaanvallen de kans kreeg 
te scoren, scoorde het ook. En 
met 0-1 was de kous kompleet 
af. Voor Anderlecht ook op het 
Europese vlak. Volgend jaar maar 
opnieuw beginnen. 

BEGRIJPELIJK 

Als het mag, wilden wij nog even 
terugkomen op de wielerwed
strijd Parijs - Nice. Niet op het 
sportieve vertoon, dat aan de 
smalle kant lag, maar op het feit 
dat de koers het scenario werd 
van verschillende vormen van 
kontestatie. In sportkringen wordt 
dan er nadrukkelijk op gewezen 
dat de renners geen schuld heb
ben aan alles wat er met de kon-
testanten misloopt, en dat is na
tuurlijk waar. Anderzijds moet 
men ook begrip hebben voor het 
feit dat de mensen vaststellen 
dat de sport niet zonder sukses 
aangewend wordt om reklame te 
maken voor alles en nog wat — 
van onderbroeken tot ideolo
gieën — en zich dus wel eens 
kunnen afvragen of ze ook niet 
voor hun zaak kan ingezet wor
den. 

STANDPUNT 

In verschillende sporttakken heeft 
de « open • wedstrijd, d.w.z. de 
wedstrijd waaraan zowel ama

teurs als professionelen mogen 
deelnemen, zijn intrede gedaan. 
Men denke bij voorbeeld aan de 
voetbalsport, de wielersport, de 
tennissport. Het probleem stelde 
zich nu ook voor, de volleybal-
sport. Hier is de internationale 
federatie echter zeer duidelijk 
geweest : de nationale federaties 
mogen niet eens kontakt hebben 
met organisaties van professio
nele aard. Wie het toch zou doen, 
krijgt « levenslang ». Men kan 
de mannen moeilijk ongelijk ge
ven, maar of dit strakke stand
punt zal kunnen gehandhaafd blij
ven, dat is een andere zaak. 

HIJ DEED HET WEER 

Was Parijs - Nice eerder een ont
goocheling voor het Belgendom, 
de eerste klassieker van het sei
zoen, Milaan - San Remo, was 
een bron van simpele maar diepe 
vreugde. De wedstrijd werd na
melijk gewonnen door niemand 
minder dan Eddy Merckx. Er wa
ren enkele koereurtjes ontsnapt 
op een paar kilometer voor het 
einde. Merckx kon ze, dank zij 
een fantastische afdaling (vol
gens Fred Debruyne, die er noch
tans ook niks van gezien had) 
bijbenen, en net op de meet 
(waar anders ?) in de spurt klop
pen. En daarmee was het stuk 
gespeeld en de Belgische roem 
tot duizelingwekkende hoogte ge
rezen. 

Na de Leeds-opdonder haalt Anderlecht weer een hoge score tegen 
Berchem (5-0). Hier Van Himst, die het derde doelpunt tnl<opt. 

NIET DOEN 
Een aantal bladen, bestemd voor 
mensen met IQ rond de 70 — 
die dus kunnen spellen — heeft 
zich in de loop der tijden gespe
cialiseerd In vertelselkens over 
prinsesjes, en kindjes van vedet
ten, en rijkemanszoontjes. Som
mige sportgazetten schijnen ook 
die weg op te gaan. Zo lazen wi j 
in « Les Sports •> uitgebreide 
stukken over de dochtertjes van 
Anquetil en Merckx, voorzien van 
grote en lieve foto's. Als wij 
Merckx waren, wij zouden dat 
niet toelaten. Niet alleen is het 
super-idioot, maar bovendien lo
pen er tegenwoordig teveel rare 
bietekwieten rond, wier verbeel
ding zou kunnen op hol slaan bij 
het lezen van al die verhalen. 
Laat de kinderen kind blijven, en 
geen leesvoer voor sensatiega-
zettekens. 

BEGIN VAN HET EINDE ? 

Toen Braems vaandelvlucht pleeg
de te Antwerpen (of hoe noemt 
men dat ?) en de Brusselse geu
ze en centen verkoos, « gaven » 
wij hem twee jaar bij Anderlecht. 
Het ziet er naar uit dat onze pro-
nostiek er niet ver naast zal zijn. 
Verleden maandag zijn we nog 
een pint gaan drinken in het 

Verwoede spurt tussen Verbeeck (winnaar) en Maertens te Harelbeke 
(E3-prll8) 

sanktuarium (de staminee onder 
de tribune) en daar waren de 
« kenners » de kritiek aan het 
opstapelen. Het schijnt trouwens 
dat er al aan namen van opvol
gers gedacht wordt (Rinus Mi-
chels, Alf Ramsey). Het moet 
voor Urbain niet plezant zijn. Al 
heeft hij het niet helemaal waar 
kunnen maken (naar de Europese 
top), hij heeft toch héél verdien
stelijk werk geleverd. 

TRIESTIG 
Het gebeurt ons wel eens zo 
maar op een stomme namiddag 
in de week de staminee van « den 
Anderlecht » binnen te gaan. Wij 
staan er telkens versteld van 
hoeveel jonge, sterke kerels daar 
staan te doen, of aan de toog 
rond het trekblljarke onnozel 
waterkens staan te slurpen onder 
het aanhoren en uitkramen van 
monumenten van voetbalwijshe-
den. Wij veronderstellen dat het 
de op voorhand mislukte toe
komstige vedetten zijn, de kinde
ren van rijke ouders die niet 
moeten werken, de dorstenden 
naar gloriol, die hopen opge
merkt te worden door een van de 
prominenten die in en uit lopen. 
Maar in onze ogen — ouderwet
se natuurlijk — is het triestig al 
die ferme jongens daar te zien 
hangen. En Anderlecht zal zeker 
geen uitzondering zijn. 

VAN DAG . 
# MAANDAG : Alle gazetten zijn 
erover eens : Jaak Teugels heeft 
een rechtervoet • DINSDAG : 
Jo Havelange, de FIFA-voorzitter, 
gaat naar China. De borreltjes bij 
de recepties lijken ons daar noch
tans bijzonder klein # WOENS
DAG : Ons teeveetje verving « de 
apenplaneet » door een koers en 
een voetbalmatch. Ziet men een 
wezenlijk verschil ? # DONDER
DAG : De ministers van sport van 
19 landen bijeen te Brussel. Bru-
xelles, capital sportif # VRIJDAG: 
Na een stuk over het 4-jarig doch
tertje van Anquetil besteedt «Les 
Sports» de nodige aandacht aan 
Sabrina. Zaten wi j op te wachten 
# ZATERDAG : De diskriminatie 
duurt voort : alweer een Waalse 
sportklub (handbal) in 't ongelijk 
gesteld. Hoelang nog ? # ZON
DAG : Wist u dat een tennisbal 
weggeslagen door Margaret Court 
vliegt met een snelheid van 143 
km per uur ? Dan weet u het 
nu # 

DE AARDE, ALS EEN PERZIK 

Keren wij, na ons « uitstapje » 
naar Venus, terug naar de aar
de. En vragen wij ons eens af 
hoe het inwendige van de aarde 
eruit ziet. 
De afstand van de kern naar het 
aardoppervlak bedraagt méér 
dan 6.000 km. De diepste bo
ringen gaan tot zowat 5 km. 
« Gezien » hebben wij dus nog 
niet veel. Toch weet men dat de 
kern van de aarde veel zwaar
der is dan de buitenkant. Van 
deze laatste kon men een ge
middeld soortelijk gewicht be
rekenen zowat 2,7 kg/dm3. 
Men kent ook het gemiddelde 
soortelijk gewicht van de aar
de : 5,5. Uit deze cijfers aflei
den dat de kern merkelijk 
zwaarder moet zijn is niet moei
lijk. 
In grote trekken ziet de aarde 
eruit als een perzik. Binnenin 
de vaste (dat wordt altans 
meestal aanvaard) kern (de pit 
van de perzik), met een tempe
ratuur om en nabij de 4000°. De 
kern heeft een straal van zowat 
3.000 km. De grote druk (3 mil
joen atmosfeer ?) is er oorzaak 
van dat de kern, ondanks de ge
weldige temperatuur, niet gas
vormig is, of vloeibaar, maar 
vast. De hoofdbestEmddeJen van 
de kern zouden nikkel en ijzer 
zijn. 
Rond de kern zit, eveneens on
geveer 3.000 km dik, de vloeiba
re mantel (het vruchtvlees van 
de perzik). Over de samenstel
ling bestaan veel verschillende 
teorieën, die men moeizaam af
leidt uit de studie van vooral 
de seismische golven. 
Rondom de mantel zit dan, nau
welijks 6 è 60 km dik, de vaste 
aardkorst (de schil van de per
zik). Doorgaans onderscheidt 
men daarin het sima, een laag 
hoofdzakelijk bestaande uit mag-
nesiumsilikaten, waarop brok
ken sial (aluminiumsilikaten) 
drijven : de kontinenten. 
Tussen de verschillende lagen 
komen scheidingsvlakken voor, 
zo o.m. op 30 è 60 km diepte 
(dus onder de korst) de « dis-
kontinuTteit van Mohorovicic ». 
Sedert 1961 zijn de Amerikanen 
en de Russen samen bezig, nabij 
het eiland Guadeloupe, om te 
trachten een gat te boren door
heen de — daar dunne — aard
korst, om dit diskontinuiteits-
vlak te bereiken. Dit projekt is 
het Mohole-projekt. 
Door zijn nikkelijzeren kern 
(volgens o.m. Kuhn en Rittmann 
als gevolg van elektromagneti
sche verschijnselen in de kern) 
is de aardbol een reusachtige 
magneet, met een noordpool en 
een zuidpool, en omgeven door 
een magnetisch veld, dat, zoals 
later blijken zal, van groot be
lang is. 

TOT DAG 

Infokosmos 
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29 MAART 

BRT 

14.00 Beentje buiten. 
14.30 Uitnodiging tot de dans. 

Amerikaanse muzlikale 
speelfilm (1956). 

16.00 Open school. 
16.30 Wielrennen : Amstel 

Goldrace. 
17.00 Open school. 
18.00 Paulus de 'boskabouter. 
18.05 De vogels keren weer. 

Bulgaarse speelfilm. 
19.35 Khoklama. Filmpje over 

folklore. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Harry's halve waarheid. 
20.40 Een uur Tommy Steele. 

Show. 
21.35 Terloops. 
22.20 De magiër. 
23.10 Nieuws. 

NED 1 

10 00 Teleac. 
12.00 Schooltelevisie. 
15.00 Nieuws. 
15 02 Geknipt voor herhaling. 
16.00 Jong geleerd, oud ge

daan. 
17 00 De fi lm van ome Willem. 
17.30 Wielrennen : Amstel 

Goldrace. 
18.15 Teleac. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Wie van de drie ? 
19.30 Mash. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Kung Fu. 
21 10 Avro's wie-kent-kwis. 
22.30 The new Dick van Dycke-

show. 
22.55 Studio sport. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Peppi en Kokki. 
19.20 Kunt u me de weg naar 

Hameien vertellen, me
neer ? 

19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Wim Sonneveld. 
21 40 Brandpunt. 
22.10 De wereld in oorlog. 
22 55 Nieuws. 
23.00 Viering van de paaswake 

RTB 

11.30 Videogazette des loisirs. 
12.00 Samedi-midi. 
12.55 Nieuws. 
13.00 TV 7. 
14.15 TV-Femmes. 
16.00 Landbouwmagazine. 
16 15 Interwallonie 
16 30 Ciao amici. 
16 45 Appuntamento Italiano 
17 45 Het uitgaansleven in 

Brussel en Wallonië. 
18 15 Xana et ses amis To

neelstuk. 
19 10 Pierrot. 
19 15 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Le jardin extraordinaire. 
20 45 Lê journal d'Anna Frank. 

Amerikaanse dramati
sche speelfilm (1958) 

23 25 Nieuws. 

30 MAART 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9 30 Orgelrecital. 

29 MAART 1975 

10.00 Protestantse eredienst 
vanuit Enkhuizen (Neder
land). 

11.00 Eucharistieviering vanuit 
Konstanz (Duitsland). 

11.55 Urbi et Orbi. 
12.20 Zeven op zondag. 
14.30 Voor boer en tuinder. 
15.00 Ali en de kameel. 
15.15 Binnen en buiten. 
17.15 Koncert door het radio 

simfonie-orkest van Is
raël. 

•-18.20 Paulus de boskabouter. 
18.25 Het meisje van de TV. 
18.50 IVIaanvallei. Animatiefilm 

rond een maanlandschap 
18.55 Een stad waarin we le

ven : Antwerpen. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Op uitnodiging van An-

neliese Rothenberger... 
22.10 Literaire wandeling aan 

de Noordzee. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Eucharistieviering vanuit 
Rome. 

14 00 Teleac. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Programma met de muis. 
15.55 Pippi Langkous. 
16.25 Mighty Mouse. 
16 30 Suriname-Antillen. 
17.00 Zult gij aan de doden 

een wonder doen ? 
18 52 Vooraf. 
18 55 Paulus de boskabouter. 
19 00 Nieuws. 
19 05 Rod Hull en Emu. 
19 20 Mensen van de zee. 
20 20 Muziek uit duizenden. 
21.05 Verhalen van Roald Dahl. 
21.40 Aktua special. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.30 Woord voor woord. 
18 35 Paulus de boskabouter. 
18.40 De vrijbuiters. 
19.05 Openllaar kunstbezoek. 

Roel d'Haese. 
19.30 IJsshow der kampioenen 
21 10 Nieuws. 
21.15 The lovers. 
21.40 Panoramiek. 
22 05 Wees goed voor je ziel. 

Dokumentaire. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

10.00 Protestantse paasdienst. 
11.00 Eucharistieviering. 
11 55 Urbi et Orbi. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Goncertissimo. 
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-Ohapo. 
18.45 Sportweekeinde. 
19.30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.20 Mattres et valets. 
21.10 La douce mémoire de ce 

jour. Béjart-ballet. 
22 40 Nieuws. 

31 MAART 

BRT 

14 15 WK-Standaarddansen en 
Latijns-Amerikaanse dan
sen. 

15 45 De wet des heren. Ame
rikaanse fi lm (1956). 

18 00 Paulus de boskabouter 
18 05 Klein, klein kleutertje. 
18 20 De familie Partridge. 
18.45 Olimpische sportkwis 

voor jongeren. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20 15 De zoete vogel van de 

jeugd. Amerikaanse fi lm 
(1962). 

22 10 De vijfde windstreek. Li
teratuur. 

22.45 Nieuws. 

NED 1 

14.45 Nieuws. 
14.47 Mighty Mouse. 
14.52 Onkruidzaaiers in Fabel-

tjesland. 
16.10 Sprintime in Vienna. Met 

werken van Johan Straus 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Speedy Gonzales. 
19.10 Holiday on ice. IJsshow. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Een mooie toekomst. 
20.35 Een nacht in Venetië. 

Operette van Johann 
Straus. 

22.10 Rooilijn. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Studio sport. 
20.00 Nieuws. 
20.20 The birds. Alfred Hitch-

cockfilm (1963). 
22.20 Aktua TV. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

16.50 Watusi. Amerikaanse 
avonturenfilm (1958). 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 TV-Femmes 
19 00 Katoliek - godsdienstige 

uitzending. 
19 30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ruy Bias Toneel. Drama 

van Victor Hugo. 
22.35 Nieuws. 

HNSUe 
1 APRIL 

BRT 

15 30 Elisabeth. Spaanse man
tel- en degenfilm. 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Toomai en de olifant. 
18.30 Ken uw motor. 
19.00 Tienerklanken. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De miljoenen van Al Ca-

pone. 
21.00 Het Tantrisme in India. 

Dokumentaire. 
21.50 Zonsverduistering. TV-

spel. 
23 20 Nieuws. 
23.30 KMO's. 

NED 1 

12.15 Teleac. 
15 00 Van hart tot hart. 
18 45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws. 
19 05 Zwerven met Swiebertje. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Sam. 
21 10 Herkent u deze ti jd ? 
22 05 Hier en nu 
22.45 Tot besluit. 
22.55 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Bertje Colargol. 
19 15 Clemborg bijvoorbeeld 
19.45 Popeye. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Berichten uit de samen

leving. 
20 35 Le mépris. Franse speel

film (1963). 
22 15 Simplitisch verbond. 
22.45 Nieuws. 

RTB 

17.20 Poly en Espagne. Frans-
Spaanse fi lm. 

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 Les rues de San Francis

co. 
21.05 Situation 75. 
21.55 Paul Claudel. Dokument. 
22.55 Nieuws. 

2 APRIL 
BRT 

16.30 Jevanjong. 
17.45 Paulus de boskabouter. 
17.50 Atelier. 
18.50 De apenplaneet. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Chico. 
20.40 Samizdat. Russische po

ëzie en muziek. 
21.20 Zonsverduistering. 2de 

deel. 
22.20 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Poppenkastfestival. 
15 55 Kijkdoos. 
17.05 De schoenmaker en de 

dwergen. 
17.20 Emil. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Van gewest tot gewest. 
19 50 Socutera. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Politieke partijen. 
20 30 Het reservaat. TV-spel. 
22.05 Kijken naar kinderen. 
22.30 Panoramiek. 
22.45 Studiosport. 
23.10 Nieuws. 

NED 2 

18 15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws. 
19 05 Als je toch in de buurt 

bent . 
19 30 Kenmerk. 
20 00 Nieuws. 
20.20 De Waltons. 
21.10 Vijf jaar evangelische 

omroep. 
22 00 Kristelijk onderwijs. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18 25 Histoire du lire. 
18 55 Les Pilis. 
19.00 Arpad, le tigane. 
19 25 Antenne-soir. 
19 40 Tips voor de konsument 
19.45 Nieuws. 
20.15 Weekend a Zuydcoote. 

Franse oorlogsfilm 
(1964). 

21.05 L'Ecole des femmes van
uit het marionettentea-
ter Toone. 

23 00 Nieuws. 

3 APRIL 

BRT 

15 30 De duivelse uitvinding 
Tsjechische avonturen
film naar Jules Verne 

18 00 Paulus de boskabouter 
18 05 De familie Robinson 
18 30 Jonger dan je denkt 
19 10 Verkeersveiligheid. 
19 15 Uit de dierenwereld 
19 45 Nieuws 
20 15 Op losse groeven 
21 00 Pano '75 
21.50 Merkwaardige bomen. 
21.55 Standpunten. Vanavond 

horen wij een standpunt 
van het Dosfelinstituut 
(VU). 

22.15 Première. 
22 55 Nieuws. 

NED 1 

18 45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws. 

I 19.05 Horen zien zwijgen 

Tl/-PROGR/l|YIM|5r9 

19.25 Julia en haar nachtpapa. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Achter het nieuws. 
20 35 Duiken. . Politie. 
21 25 De ombudsman. 
21.50 Daar komen de schut

ters. 
22.20 Achter het nieuws. 
22.55 Nieuws. 
23.00 WK-IJshockey. 

USSR-USA. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van nature. 
20.00 Nieuws. 
20.20 The Eddy go rond show. 
21.10 Mini-voetbal-show. 
21.50 Zingen in de nacht. Een 

reportage over de Arme
niërs. 

22.40 Vroomheid in hout en 
steen. 

22.55 Nieuws. 

RTB 

17 20 Poly en Espagne. 
18 10 1, 2, 3 .. j 'ai vu. 
18 30 Arpad, le tzigane. 
19 25 Antenne-soir. 
19 40 Tips voor de konsument. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Contacts 
20.20 De nachtmerrie van Dra-

cula. Britse griezelfilm 
(1958). 

21 40 De filmmolen. 
22 15 Basketball 
22 55 Nieuws. 

4 APRIL 

BRT 

15 30 Ode aan een paard. Ja
panse jeugdfilm. 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18 05 Open school. 
18 35 Hoogstraat. Korte fi lm 

over de Marollen. 
18.45 Sportportret. Eddie Wau-

ters. 
19 10 Doorgaand verkeer. 
19 45 Nieuws. 
2015 Nana Mouskouri Show. 
21 00 Sam. 
21.50 KTRC. Van Assisi naar 

Rome. 
22.20 Nieuws. 
22 30 De ereboog. Melancholi

sche speelfilm (1968). 

NED 1 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Avro's Toppop. 
20 00 Nieuws. 
20 20 De MountiesshoW. 
21 15 Kung Fu. 
22.05 Televizier magazine. 
22 50 Avro's sportpanorama. 
23 15 Nieuws 

NED 2 

18 15 Teleac 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 The Tommy Cooper 

show. 
19 50 Simon Carmiggelt leest 

voor. 
20 00 Nieuws. 
20 20 De woelige wereld van 

Vogel Vrijdag. 
23 05 Een koloniaal treurspel. 

Suriname. 
23 45 Nieuws. 

RTB 

17 20 Poly en Espagne. 
18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18 30 Sept sur sept. 
19 00 Protestantse uitzending. 
19.30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 De Indianen in Amerika. 

Reportage 
21.15 Voulez-vous jouer "> 
22 45 Nieuws. 

WIJ I I 



zcxi«RC]es 
Gevraagd : boehkoudeKster) 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
ture 50. Tel. 031/76.51.30, Jan-
Pieter Mees. R 30 

Zoekt aangepast werk in Limburg, 
Brabant, Antwerpen of Oost-
Vlaanderen, jonge man, 24 jaar, 
gegradueerde scheikunde A l , mi
litaire dienst vervuld. Z.w. : volks-
vert. E. Raskin, Ursulastr. 1 te 
Eigenbilzen of prov. raadslid J. 
Gabriels, Siemenstr. 28 te Bree. 

R 39 

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 

Jonge bediende zoekt plaats als 
steno-daktilo, fakturiste, met ken
nis van sekretariaat, sociale wet
geving, klassement, boekhouden, 
te Brussel of Vlaamse randge
meenten. Z.w. red. blad [MvL). 

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/ 
A l , 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-Zeizate. 

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

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal-voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik van de dag van he t 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

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

avond in een gezellige sfeer. 
Nadien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 

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

goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -
l<rachtvleesschotel beter dan in Duitsland. 

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

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

mooiste kelder van Europa. 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsostwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - TeL 031/57.30.32 
TORHOUT : Sfwg 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 
KNOKKÉ : 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 fanil jes 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

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

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 
f i lm Narafi. 
19-jarige jongeman, rijbewijs B, 
zoekt werk als chauffeur of als 
stalknecht in een rijschool. 
Jongeman, 19 j . , diploma A3 me-
chanika, zoekt werk als bediende, 
chauffeur of wenst licht hand
werk te verrichten, dit liefst in 
Brussel of omgeving. 
Ervaren bediende, grondig drieta
lig, boekhouding, soc. wetten, ste
no, leeftijd 50 j . , wenst van werk
kring te veranderen. 

'Voor inl. : 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 Huls in Schaarbeek. 
Inl. : Vic Roggeman, Gen. Eisen-
houwerl. 29, Schaarbeek. R 49 

Zoekt aangepaste 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 

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

Zoekt werk : werkman, 46 j . , voor 
Bile 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 

Dame, 23 j . , diploma public-rela
tions A l . 
Jonge man, 19 j . , getuigschrift 2e 
ekonomische. 
Jonge dame, 23 j . , diploma A6-A3, 
lager middelbaar onderwijs. 
Boekhouder, 50 j . , ruime ervaring. 
Arbeider, 38 j . , uit Heist-op-den-
Berg. 
Licent. financiële en ekonomische, 
40 j . 
21-jarige, gediplomeerde A3 me-
chanika, A3 elektro-mechanika en 
A2 nijverheidselektronika. 
Technisch ingenieur elektro-me
chanika. 
35-jarige zoekt betrekking als be
diende, kantoorhoofd. 
Dame, 23 j . , diploma technisch 
ingenieur. 
Jonge man, 22 j . , diploma A3 elek-
tronika, chauffeur rijbewijs G. 
Bediende, 35 j . , ervaring als afde
lingschef en transportagent. 
Gehandikapte, 35 j . , goede chauf
feur. 
Germaans filoloog, 23 j . 
Dame, A6-A1 handel, part-time 
betrekking. 
42-jarige arbeider zoekt licht 
werk, onderhoud of zo. 
25-jarige bediende, diploma eko
nomische, ervaring boekhouden. 
Wie kan helpen schrijft of te l . 
naar sen. Wim Jorissen, Louisa-
str. 31, 2800 Mecheen, tel. 015/ 
41.35.96 R 55 

Welke Vlaamse gezinnen willen 
hun vakantie doorbrengen aan 
zee ? ik verhuur appartementen 
voor max. 6 personen aan matige 
prijs. Schrijf of tel. naar : Michel 
Pollet, Noordzeestr. 29, 8401 Bre-
dene (059/80.19.84). R 56 

TE KOOP : 
Zeer ruime villa, alle komfort, 
50 a groot, prachtige tuin, dub
bele garage, gelegen te Huise 
in groene zone. Prijs: 4.750.000 
fr. Voor meerdere inlichtingen: 
tel. 02/217.97.98, Nicole Van 
Es ('s voormiddags). R 57 

Zoeken betrekking : 
Ervaren autovoerder, 
werpen. 

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

OOK NAAR MAAT 

prov. Ant- R ICO-KLEDING V E R M E E S C H 
y«tlhouw«f»v«»l. 52 Aniwwpii Tal. 03.313543; 

WALTER ROLAND 
ALLE MONTUREN 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

Telefoon (031)36.86.62 
(Let op het huisnummer !) 

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 . rulterultrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

Ijsschaatsen - kamplngartikelen - turngerei. 

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

kanleken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

amiKuousn 
BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heutden-LImburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

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

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirensiaan 278, BORSBEEK 

LIERSE VLOERHANDEL 
llsperstraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

^AST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

BRANDBESCHERMINC 
ni*t aangepast materiaal van M n 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAC 

Nlnoofse Steenweg 515 
1711 ITTERBEEK - 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-Strljtem 

Tel. (054)33.37.56 

K w e k e r i j e n - T u i n c e n t r u m 
j . V . H . 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle . T. 091/69.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

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

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

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

Tel. (02)268.14.02 

MACONFECT - KLEDING 
Opperttraat 37 — LIEDEKERKI 

TeL (053)662.19 
IvlAATWERK en zeer grote keus 
kleding « KLAAR OM DRAGEN » 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)33.54.04 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Biihuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.45.62 
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«eg uw geld vast 

maar dan muiirvast 

^ . tïnroeren^^ kwaliteit 

Dank zij een grondige voorstudie krijgt U ZEKERHEID ! 

Bovendien EEN VERZEKERING TEGEN OPSLAG, een voordelige prijs en 
financiering ! 

En voor ONZE KLANTEN maken wij de VOORSTUDIE GRATIS ! ! 

Kleine Greep Uit Grote Keuze 

BOUWGRONDEN 

Percelen voor eensgezinswonin
gen van 240.000 F af 

prachtige villagronden 40 m br. 
2000 mv. van 525.000 F af 

Domein van 2,5 ha (met vijvers) 
800.000 F enz. . . enz. . . 

BESTAANDE W O N I N G E N 

— prachtige luxe villa 4000 mv. p a r k " 
6 000 000 F 

— onberispelijk burgershuis, zeer 
goed gelegen, 825.000 F 

— studio's en appartementen van 
1.090.000 F af 

In elk van onze zetels vindt U een 
aanbod dat zich uitstrekt van de Maas 
tot aan de Noordzee ! 
De laatste vil lagronden te Deinze, in 
St. Martens-Latem, in Opoeteren, in 
Zonienwoud, het bos van Meerdaal, 
Hove, Brasschaat, Schilde, Heverlee 
en Hasselt ' Mooie hoevekens in de 
Kempen, herenhuizen in Cent, Brus
sel, Antwerpen, enz. . . enz. . . 
In elk van die zetels vindt U letterlijk 
ALLES. 
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IXFORMAIIECENTRA 

ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

' 7x»^ '^ ï r^ 

r. 
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GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

29 MAART 1975 yoM » 
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DE PARLEMENTAIRE 

VERTEGENWOORDIGING 

VAN DE 

BRUSSELSE VLAMINGEN 
Zowel van Nederlandstalige als van Franstalige zijde werd en wordt geprobeerd 
te bewijzen hoeveel Vlamingen en Franstaligen er nu eigenlijk in de Brusselse 
agglomeratie wonen. Dat cijfer, al dan niet bij benadering weten, is belangrijk. 
Tot zolang men niet • geteld • is blijft men de grote onbekende, kan men met 
het ' aantal » alle kanten uit, werden en worden er vooral misbruiken (zie de loket-
ienzaak van Schaarbeek) mee goed gepraat. Het « aantal » is een aanvalsmiddel, 
een verdediging ook. Maar al bij al blijft het een gissen, want de mens laat zich 
zo maar niet ' tellen ». En op het vlak van de tellingen hebben wij, Vlamingen, 
een heel stuk beroerde geschiedenis achter ons. 
En toch, om de minimale cijfers, waarmee het FDF en anderen ons voortdurend 
kleineren, te weerleggen, zou het toch wel goed zijn dat... 
En toch, om wantrouwige Vlamingen voor de splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde te winnen, is het aantal van grote betekenis. 
Daarom vinden wij elke proeve tot verantwoord « tellen » zeer belangrijk. Men 
kan weliswaar verschillen over de mening waarop het zou moeten gebeuren, en 
alhoewel een juiste becijfering haast uitgesloten is, moeten wij ons toch niet 
verder op het hoofd laten zitten door mensen die bewust verkeerde « getallen.» 
tegen ons gebruiken. 
De auteur van deze Dosfelnota, André Monteyne, lid van de Brusselse Kuituur-
kommissie, zegt nadrukkelijk in de slotbeschouwing van zijn studie dat zijn 
« berekening niets zegt over het aantal Nederlandstaligen in de 19 gemeenten, 
en alleen maar een gefundeerde raming wil zijn van het % kiezers voor een 
uitgesproken Vlaamse lijst ». 

Laten wij zijn bevindingen nader onderzoeken. 

Onder de titel « De parlementaire ver
tegenwoordiging van de Brusselse 
Vlamingen » gaf het Dosfelinstituut 
haar achtste werknota uit. Werknota's 
zijn de kleinere broertjes van de Dos-
feldokumenten. Werknota's dienen, al
dus het Dl-instltuut, « om mee te 
werken, zijn voer voor politici, voor 
technici en voor allen die begaan zijn 
met het informatierecht van de ge
meenschap '. 

André Monteyne vertrekt bij de par
lementsverkiezingen van 10 maart 
1974, waarbij alle grote strekkingen in 
de Belgische politiek in het arr. Brus
sel met apjarte formaties naar de kie
zer gingen. Slechts drie kantons (Brus-
sel-stai St. Jans Molenbeek, St. Gillis) 
van de acht Brusselse zijn werkelijk 
gelegen op het gebied van de 19 ge
meenten. De vijf andere (Anderlecht, 
Schaarbeek, Eisene, St Joost ten Node, 
Ukkel) bevatten gemeenten uit Halle-
Vilvoorde. Een eerste obstakel reeds, 
want het is niet mogelijk de kiesuit-
slagen van de agglomeratie van deze 
van buiten de agglomeratie te schei
den. Een niet te onderschatten faktor 
van onzekerheid dus. 

EEN OPTIMALE HIPOTESE 

De uitslagen van de drie zuivere ste
delijke kantons uitsmeren over de niet 
stedelijke kantons, lijkt volgens Mon
teyne niet ernstig. Toch werkt hij 
deze berekening uit. 
Volgens deze veronderstelling haal
den de Vlaamse kamerlijsten 88.000 
stemmen of 16,2 %. De Vlaamse se
naatslijsten 96.000 stemmen of 17,7 %. 
Monteyne voegt er onmiddellijk aan 
toe dat hij deze hipotese te optimis
tisch vindt, want de drie stedelijke 
kantons zijn op taalgebied niet repre
sentatief voor de ganse Brusselse ag
glomeratie. Kantons als Brussel en 
St Jans Molenbeek kunnen moeilijk 
vergeleken worden met het meer ver-
franste St. Gillis, dat beter vergelijk
baar is met de verfranste oostkant 
van Brussel. 

EEN MINIMALE HIPOTESE 

In zijn minimale hipotese vertrekt 
André Monteyne opnieuw van de uit-" 
slagen van de Vlaamse partijen in de 
drie stedelijke kantons. Vooraleer 
deze cijfers op de stedelijke gemeen
ten van de gemengde kantons over 
te brengen tracht hij de getalkracht 
van deze partijen aan de taaiverhou
dingen in deze gemeenten aan te pas
sen. (En dan volgt in de nota een 
waar cijferwoud, waarin wij proberen 
de weg te behouden). De auteur ver
trekt van het door het CRISP geraam
de % Nederlandstaligen en de stem
men van VU en Rode Leeuwen bij de 
agglomeratieraadsverkiezingen. 
Het resultaat van deze raming is de 
volgende : 75.000 Vlamingen zouden 
voor zuiver Vlaamse lijsten gestemd 
hebben, ± 14 %. 

Bij middel van een derde metode en 
bij wijze van test haalt Monteyne 
weer het cijfer van zijn minimale hipo
tese, zodat hij kan besluiten dat bij 
de jongste parlementsverkiezingen zo
wat 14 % Brusselaars voor Vlaamse 
lijsten hebben gestemd, terwij l 15,5 % 
dat voor de senaatslijsten deden. 

In zijn bemerkingen zegt de auteur : 
• dat het % voor de Vlaamse se
naatslijsten hoger ligt dan voor de ka
mer en dat waarschijnlijk bij een ge
lijkaardige raming een hoger Vlaams 
% zou gehaald worden indien de be
rekening zou gebeurd zijn op basis 
van de prov. raadsverkiezingen. (De 
VU-cijfers liggen daar nog boven het 
senaatscijfer ,wat misschien wel duidt 
op het feit dat de gemengde CVP-
PSC- en PVV-PLP-tiisten mensen heb
ben doen kiezen voor eentalig Vlaam
se lijsten). 

• Dat het % op de Vlaamse lijsten 
veel hoger lag dan zelfs de meest 
optimistische waarnemers, hadden 
durven hopen. Bij de gemeenteraads
verkiezingen (1970) hadden 8 % Brus
selaars hun stem op Vlaamse lijsten 
uitgebracht, bij de agglomeratieraads
verkiezingen (1971) 11,56 % voor 
Vlaamse kandidaten. Dhr Monteyne 
zegt daarover : * Wij hadden daaruit 
besloten dat het aantal Vlaamsbewus
te Brusselaars tussen 10 en 15 % 
schommelde. Nu moeten wij onze ra
ming lichtjes verhogen : het is moge
lijk dat dit de aanduiding is van een 
stijgende Vlaamse refleks of van een 
polorisatie ». 

• Dat het aantal Vlaamse kiezers in 
Brussel veel hoger is dan de voor
noemde 14 tot 16 %, daar nog heel
wat kiezers om velerlei redenen voor 
Franstalige kandidaten zijn blijven kie
zen (o.a. dgor sterk Nederlandstalige 
kampanjes). 

DE VLAAMS-BRUSSELSE 
VERTEGENWOORDIGING 
IN HET PARLEMENT 

In het tweede luik van zijn werknota 
tracht Monteyne de vraag te beant
woorden hoeveel kamerzetels Brussel, 
m geval van splitsmg van het kiesar
rondissement, waard is. In de veron
derstelling dat de Brusselaars weer 
kiezen zoals op 10 maart 1974, komt 
de auteur tot volgende verdeling. Eén 
kamerzetel voor CVP en één voor VU. 
Maar door overschotten of door ap-
parentering zouden een tweetal zetels 
meer kunnen behaald worden. Een 
(mogelijke) Vlaamse eenheidslijst zou 
waarschijnlijk 4 zetels halen. (Er zijn 
23 zetels toegewezen aan de Brussel
se agglomeratie). 
Voor de senaat zouden de Vlaamse 
lijsten geen rechtstreeks verkozene 
halen, nochtans is de kans op een of 
meer zetels door apparentering gro
ter dan In de kamer, gezien de grote 
overschotten. Een Vlaamse eenheids
lijst zou echter 1 rechtstreekse zetel 
opleveren (Er zijn 17 zetels voor Brus
sel, waarvan 12 rechtstreeks te ver
kiezen). 

BESLUIT 

Bij de splitsing van het kiesarrondis
sement en de oprichting van de pro
vincies Vlaams-Brabant, Brussel en 
Waals Brabant, zullen de Vlaamse 
kiezers zeker niet zonder vertegen
woordiging vallen zoals beweerd 
wordt door tegenstanders van de split
sing. 
Twee rechtstreeks en misschien vier 
kamerzetels zouden de Vlamingen te 
beurt vallen. Voor de senaat een tot 
twee onrechtstreekse zetels. 
Bij de splitsing van het grote kiesar
rondissement en zonder de oprichting 
van een prov. Brussel : twee kamer
zetels en door apparentering een der
de en zo mogelijk een vierde. Voor de 
senaat één door apparentering. 
In geval van de oprichting van een 
aparte provincie, zullen de Vlamingen 
in het huidige kiesarrondissement 
B-H-V hun getalsterkte vermeerderen 
Nu hebben zij in Brussel 12 verkoze-
nen, de Franstaligen 22. Volgens de 
bevolkingscijfers moeten in Halle-Vil-
voorde 11 kamerzetels verkozen wor
den. Samen met de twee uit de agglo
meratie, komt hun aantal op 13 en 
misschien op 14 of 15, wat in het 
slechtste geval een winst van 1 zetel 
is en in het beste van 3 zetels. Bij 
de splitsing van het kiesarrondisse
ment alleen is moeilijk te zeggen wat 
de zetelaanwinst zal zijn, daar ook de 
Franstaligen zullen kunnen blijven ap-
parenteren in Vlaams-Brabant. 

Totdaar de besluiten door André Mon
teyne, getrokken na zijn speurwerk. 
Wij geven toe dat hij er in geslaagd 
is ons nog meer te overtuigen van de 
noodzakelijke splitsing van het logge 
kiesarrondissement B-H-V. Achter deze 
studie moet dus, zoals de uitgever in 
een slotnota beklemtoont, niet ge
zocht worden naar het aantal Neder' 
landstaligen in Brussel, maar mis
schien kan het wel zo geformuleerd 
worden dat men iets meer is te we
ten gekomen over het aantal bewuste 
Vlamingen in de Brusselse agglome
ratie. En wat zoveel meer belang 
heeft is, of het kiesarrondissement nu 
gesplitst wordt in arrondissementen 
of provincies, dat de Vlamingen er 
wel zullen bij varen en hun getal
sterkte in de kamer van volksverte
genwoordigers zullen vermeerderen. 
En dat lijkt ons een niet gering winst
punt. 

Maurits Van Liedekerke. 

« De parementaire vertegen
woordiging van de Brusselse 
Vlamingen » door A. Monteyne. 
Dosfel-Werknota 8, 30 fr. Dl-in- .̂  
stituut, Tribunestraat 14, 1000 ^̂  
Brussel. r 
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