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BIJ KOALITIES 
OP GEMEENTELIJK VLAK 
ERKENT DE VOLKSUNIE 
GEEN BEVOORRECHTE PARTNERS 
In zijn slottoespraak op het VU-kongres te Antwerpen vorige zondag 
verklaarde voorzitter Hugo Schlltz dat het belang van de gemeente
raadsverkiezingen Is toegenomen door de schaalvergroting, die een 
gevolg Is van de samenvoeging van talrijke gemeenten. 
De Volksunie kan niet akkoord gaan met de wijze waarop deze 
samenvoegingen door minister Michel werden doorgevoerd en waar
bij soms ergerlijke politieke berekeningen de doorslag gaven. Niette
min hoopt de VU dat de grotere gemeenten van Vlaanderen levens
krachtige kernen van waarachtige gemeentelijke demokratie zullen 
zijn, basiscellen tevens voor de opbouw van een fiere, autonome 
Vlaamse staat. 
Daarom zal de Volksunie haar verantwoordelijkheid opnemen op het 
gemeentelijke vlak. Zij erkent daarbij geen bevoorrechte partners 
voor de koalitlevorming. Zij vraagt daarom aan al haar bestuursle
den en mandatarissen een beginselvaste houding aan te nemen, en 
zich te hoeden voor politieke voorkeuren of vooroordelen. 

ZORGWEKKENDE 
KRISIS 

Wat de algemene toestand be
treft is er vooreerst de zorgwek
kende sociaal-ekonomische krl-
sis, de werkloosheid, en de kata-
strofale toestand van de over
heidsfinanciën. CVP-voorzitter 
Martens beweert wel dat de lich
te verbetering te danken is aan 
de oordeelkundige politiek van de 
regering Tindemans, maar hij is te 
intelligent om dat zelf te geloven. 

Zie verder biz. 3 
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VIERDE DIALOOGDAG VAN DE VOLKSUNIE 

Tijdens zijn toespraak op het VU-kongres over liet gemeentelijk 
beleid, vorige zondag te Antwerpen, beklemtoonde voorzitter Schlltz 
dat de VU zich bij gemeentelijke koalitievormingen in oktober a.s. niet 
zal laten gebruiken voor een of ander « anti-front». De VU heeft in dit 
opzicht geen bevoorrechte partners, 

In een hoofdartikel in Volksgazet, vorige dinsdag, stelt Jos Van Eyn-
de vast dat Schiltz daarmee de VU-mandatarissen waarschuwt 
tegen medewerking aan een «anti-socialistisch front» dat volgens 
hem in verscheidene gemeenten in de maak is. 

Klaarblijkelijk, aldus de h. Van Eynde, zoekt Schiltz toenadering tot de 
socialisten. Hij noemt het •< een opmerkelijke koerswending », en stelt 
aan het einde van zijn artikel vast dat dit in het Vlaamse land zou kun
nen leiden tot een « niet te onderschatten ommekeer» want «in meni
ge gemeente zou dan niet alleen meer de CVP vrij haar medebestuur
ders kunnen kiezen». 

De achtbare BSP-staatsminister kon het echter niet laten, als een vol
leerd predikant die een streng sermoen houdt, de Volksunie en haar 
voorzitter te kapittelen en hun allerlei (politieke) « zonden » uit het ver
re verleden en nabije verleden te verwijten. Hij blijft in zijn zelf geko
zen rol wanneer hij daarbij een groot gedeelte van de VU-aanhang 
beledigt (« ontevreden CVP-ers, soms fanatieker in wijsgerig opzicht 
dan vele katolieken »). De •< anderen » — want Van Eynde moet dan 
toch erkennen dat er ook nog andere VU-mensen zijn — moeten 
hun goede trouw en verdraagzaamheid bewijzen eer ze, bij manier 
van spreken, met de socialisten aan eenzelfde tafel mogen gaan zit
ten. .. 

Wij willen op die toon met Jos Van Eynde niet polemiseren, maar 
hem enkel even wijzen op het belachelijke van « argumenten » zoals 
het feit dat wij vanaf gisteren bij Periodica drukken, het beledigende 
karakter van sommige van zijn volzinnen voor de vele jongere VU-
kiezers die NOOIT voor een andere partij stemden. Én hem ook 
attent maken op het feit dat zijn partij, door haar vaak onverdraagza
me houding (zie maar de amnestiekwestie) en haar stugge unitaris
me (partijbelangen gaan té vaak vóór Vlaamse gemeenschapsbe-
langen) in Vlaanderen niet zo'n aantrekkelijke partner is als hij wel 
schijnt te denken. 

Vóór de heer Van Eynde aan anderen de les gaat spellen en voor
waarden gaat dikteren, zou hij beter met zijn partij eens voor de spie
gel gaan staan. 

Paul Martens 

VERDER IN DIT NUMMER 
Onze « persspiegel» in een nieuw kleedje (b 

3) De politieke aktualiteit van de week (bIz. 3) 
Een steengoed artikel van Maurits Coppieters over 
amnestie (bIz. 4) 
De legerleiding fopt de Vlamingen (bIz. 5) 
Het Afrikaans, een dochtertaai van ons Nederlands (bIz. 
7) 
Een nieuw rubriekje: « Op afstand bekeken », vanaf van
daag (bIz. 8] 
Bloemetjes voor de laureaten van onze werfkampanje 
1976 (bIz. 9) 
Wij waren op het VU-kongres vorige zondag te Antwer
pen (blz. 12-13} 
De Limburgers willen geen A 24 (blz. 16) 
En verder onze vertrouwde wekelijkse rubrieken : sociaal 
leven (blz. 17), kritisch bekeken (blz. 18-19), vrije tijd (blz. 
20). De (beknopte) TV-programma's staan zoals gewoon
lijk op blz. 21, en de 34e aflevering van onze serie « dertig 
jaar Vlaamse strijd 1945-1975» staat deze week op 
blz. 23. 



OPiMie? 

DE VLAAMSE PERS 
Het verwerpen van hel amnestievoorstel Somers-De Beul bracht nog een aan
tal reakties in de weekbladen. Een aantal bladen brengen dit in verband met de 
viering van Boudewi|ns ambtsjubileum. De koning heeft rond het probleem van 
« de verzoening van de Belgen » nog steeds dezelfde tegenstanders als zi|n 
Illustere vader die door die tegenstemmende Belgen destijds <• Ie premier des 
inciviques » werd genoemd. 
DE VOLKSMACHT wil de bondgenootjes van de Waalse CVP nog wat sparen, 
maar deze haatdragende Waalse kristenen, eerste profiteurs van hef Belgisch 
unitarisme, zullen zich aan dit CVP-ge)ammer weinig gelegen laten. 
Als deze witgekalkte graven uit Wallonië af en toe het Vlaamse parochieblad 
KERK EN LEVEN lezen, dan moeten ze wel gaan vrezen dat ze de absolutie 
geweigerd zullen krijgen m hun paasbiecht Wegens « verstoktheid van hart» . 
De vrome wensen van Boudewijn over het behoud van de eenheid van het land, 
zullen dan toch moeten gevolgd worden door een aangepaste politiek van zijn 
regeerders, want in DE STANDAARD vindt Manu Ruys dat het met fluwelen 
handschoenen aanpakken van incivieken als Nols deze Staat totaal ongeloof
waardig blijft maken. 
En m VOLKSGAZET kan zelfs een Jos Van Eynde aan dit gevaarlijke incivisme 
van frankofoon België met meer voorbijzien In een volgende faze zal hij wel
licht nog gaan ontdekken hoe zijn Vlaamse BSP-ers de gevangenen blijven van 
dit frankofoon gedoe, zoals bij de amnestie-stemming bleek 
De voorzitter van het Vermeylenfonds, professor Gerio, komt in DE BRUSSEL
SE POST tot het besluit dat, als de Vlamingen met eeuwig snullen blijven, het 
met deze Staat door die frankofone schuld wel eens slecht zou kunnen aflopen. 
De rest van het Vlaamse persgeschut ging met mm of meer hevige losbar
stingen te keer tegen Nols die, en dat is dan de gelijke tonaliteit nu eens einde
lijk tot de orde moet geroepen worden, aldus zowel HET VOLK, HET BELANG 
VAN LIMBURG als HET LAATSTE NIEUWS 

wonden, nu reeds meer dan dertig 
jaar oud, geraken maar met genezen 
en kankeren pijnlijk verder •< Vergeef 
ons onze schulden, gelijk ook wij » 
Ach ja, maar zwijg over « die witte » 
en spreek met over « die zwarte » Ze 
verzoenen zich nooit i 
Dan rijst de vraag waar is hier de 
christelijk^ vergiffenis, de evangeli
sche barmhartigheid' Toch gaat 
men, rond Pasen te biechten of 
neemt men deel aan een boetevie
ring Immers men is toch christelijk 
en wil voluit christelijk leven Voluit ' 

de trotseert, kan voor sommigen mis
schien een belachelijk faits divers 
zijn, maar voor de geloofwaardigheid 
van onze rechtsorde en voor het ver
trouwen van de Vlaamse burgers in 
de staat en in zijn bereidheid om de 
eer en de rechten van die burgers te 
waarborgen, is het oneindig meer 
dan een voorbijgaand incident 

VOLKSGAZE§ 
Onder degenen die zich woensdag in 
het Parlement bevonden telde men 
bv de vertegenwoordigers van het 
PDF, die dinsdag op een meeting in 

DE BRUSSELSE POST 
De toekomst van ons Belgische va
derland ziet er weinig rooskleurig uit 
Het ziet er naar uit dat de francofone 
patriotten deze staat slechts willen in 
leven houden, zolang de Vlamingen 
vrede nemen met een minderwaardi
ge status en de Vlaamse politici 
zwichten voor de francofone chanta
ge De vrees is niet denkbeeldig dat 
de Belgische Staat uiteenvalt, zodra 
blijkt dat zulks met meer mogelijk is 
Dat zal dan in geen geval de schuld 
zijn van de Vlamingen 

Het alternatief lijkt mij voldoende dui-

voltemaoirt 
Het onbrak de VU, CVP en PW de 
stemmen van de Vlaamse BSP om 
aan de jeugd van dit land te bewijzen 
dat de nederlandstalige parlementai
ren met langer het risico wensen te 
lopen om met de gevolgen van een 
uitzonderingswetgeving en de wijze 
waarop zij werd uitgevoerd een vol
gende generatie te straffen 
Anderzijds kan men zich met van de 
indruk ontdoen dat men een nationa
le problematiek om bepaalde politie
ke gevoeligheden bewust heeft wil
len herleiden tot het dubbeldossier 
van de gemeenschapsverhoudingen 
Men kan de PSC bezwaarlijk ervan 
verdenken het christelijk verzoe
ningsbeginsel van de CVP met bij te 
treden Hoe dan ook, de stemming 
heeft een verantwoorde wrevel ver
wekt bij tal van representatieve ver
enigingen en actiecomites die meer 
bekommerd zijn om de nasleep van 
de administratieve epuratie bij dag
jes-mensen, dan om de weinig door
tastende byzantijnse discussies van 
volksvertegenwoordigers en minis
ters 

KERK EN LEVEN 
Ons landje zit nog altijd met de zware 
hypotheek der amnestie Oorlogs 

Zo zag de tekenaar van 'f Pallieterke het slappe handje dat de VU aan de vorst 
reikte bij zijn ambtsjubileum 

De Standaard 
De koning heeft de hoop uitgespro
ken, dat het zal gebeuren met be
houd van de nationale samenhorig
heid Wil men met dat dit een ijdele 
wens wordt, dan zal men in dit land 
ook wat moeten doen om die samen
horigheid te bewaren of te herstellen 
De kans om de laatste bladzijde van 
het oorlogsboek om te draaien, werd 
reeds verkeken Andere fouten drei
gen zich voor te doen De koning 
heeft herinnerd aan onze demokrati-
sche rechtsorde Leven in een rechts
staat betekent dat de uitspraak van 
de rechters wordt nageleefd Dat is 
waar voor de individuen, maar ook 
voor de gemeenschappen 
Wat thans te Schaarbeek gebeurt, 
waar de burgemeester de rechtsor

de Madeleinezaal, nog zeer ophitsen
de taal hadden gesproken tegen de 
Vlaamse meerderheid van de bevol
king 
Welk hemelsbreed verschil tussen 
de toejuichingen in de Kamer en het 
hysterisch applaus tijdens die mee
ting, toen de voorzitter van de Fansta-
lige Cultuurraad uitriep <• Wij zullen 
met eeuwig bereid zijn tot een dia
loog Indien men ons daartoe drijft zul
len WIJ in het Europa dat thans wordt 
gebouwd niet bang zijn voor de tota
le zelfstandigheid (l'autonomie pure 
et simple) Daar waar onze gemeen 
schap de vrijheid en de ontplooiing 
zal vinden daar zal ook ons vader
land zijn I » 
Iedereen kan gissen dat het dan 
Frankrijk zou heten i 
Zo hebben de Brusselse Vlaamsha
ters de jubileumfeesten mge'uid Zij 
verbergen met dat zij noch wet. noch 
gebod zullen erkennen om hun wil 
door te zetten 

wonen of 24 5 procent der bevolking 
En Vlaanderen zal ze met in de steek 
laten De vijandigheid van de Vlamin
gen tegenover Brussel is dan ook 
een fabeltje dat in fransdolle Brussel
se kringen wordt verspreid om het 
vuur van de Vlaamshaterij brandend 
te houden Vlaanderen heeft er geen 
enkel belang bij Brussel enige vijand
schap toe te dragen Maar het blijft 
onverzettelijk de strijd aanbinden te
gen alle Nolsen die de Vlamingen in 
Brussel het leven zuur maken 
Voor ons is de persoon van de 
Schaarbeekse burgemeester te onbe
nullig om er nog veel aandacht aan te 
besteden Maar waar het FDF hem 
tot een symbool van de Vlamingen-
haat heeft uitgeroepen eisen wij dat 
dit symbool zou worden vernietigd 

^ETBELAHGYAHLIMBUHIi* 
De Vlamingen laten zich met meer 
vermurwen door enig juridisme Al 
was het maar uit het hoger ingeroe
pen respekt voor de rechtsorde 
moet de regering onmiddellijk ingrij
pen Niet meer met « elegante oplos
singen » zoals die destijds door minis
ter van Binnenlandse Zaken Michel 
werden bedacht maar met een kom-
promisloze kordaatheid die alle Brus
selse burgemeesters eens en voor
goed de lust zal ontnemen om de Vla
mingen nog langer in een segregeren 
de opsplitsing te beledigen Mocht 
minister Michel blijven aarzelen dan 
moet dit voor de Vlaamse frakties 
van de koalitie onvermijdelijk leiden 
tot een breekpunt met de regering 

HET LAATSTE NIEUWS 
Een burgemeester die zich boven 
wet en recht verheven acht, handelt 
in strijd met deze beginselen Door 
het arrest van de Raad van State inza
ke de Schaarbeekse taalloketten te 
negeren vertrappelt de h Nols ook 
de rechtsstaat waaraan hij als burge
meester en als volksvertegenwoor
diger getrouwheid gezworen heeft 

^ ^ _ ^ HIJ werpt zich op als gevaarlijke 
^ J ^ ^ - ^ % # 5 r ^ I i r potentaat, die zelfs de arresten van 
JLAX^ l ^ f \ ^ ^ M 3 ^ de hoogste rechtsinstanties met de 

voeten treedt en zelf zijn wet stelt 
De regering moet de maatschappij 
waarin wij leven waarborgen en te
gen deze en andere erge vergrijpen 
doortastend optreden Zij beschikt 
over voldoende middelen om elkeen 
tot eerbied te dwingen voor de rech
ten en de vrijheden van de bu'-gers 

delijk een nieuw huwelijkscontract 
dat volkomen breekt met de geest 
van 1830, de oprichting van de Bond 
staat met twee autonome deelstaten 
en een (Belgische en Europese) 
hoofdstad waar de Vlamingen en de 
francofonen in volmaakte gelijkge-
rechtigheid kunnen samenwonen Als 
dit stelsel met eerlang tot stand kan 
komen, zullen later de historici moe
ten vaststellen dat zelfs de Unie of 
Statenbond van professor Vermeu
len geen kans meer heeft gekregen 

En dat er in het hoofdstedelijk gebied 
nog vele Vlamingen wonen hebben 
de recente parlementsverkiezingen 
bewezen De ontleding van deze ver
kiezingen door het Dosfelinstituut 
bracht aan het licht dat in het Brussel-
,«!p nog ongeveer 225 000 Vlamingen 

L DE FRANSTALIGE PERS 
Voor de unitarlstische La Libre Belgique is elk overleg over de kom-
munautaire vraagstukken uit den boze. In een Interview aan Le Soir 
stelt de voormalige minister-president Leburton dat de socialisti
sche opposit ie tegen de regering-Tindemans voortdurend gefaald 
heeft. De beurskrant L'Echo de la Bourse ziet bezorgd een nieuwe 
kommunautaire eskalatie aankomen. 

LA L M BELBiaUE 
«Te Bergen heeft de heer Tinde-
nnans gezegd dat hij een persoon
lijk standpunt vertolkte Laten wij 
aannemen dat het om een proef
ballonnetje gaat en om een soort 
vlucht naar voren, te voegen bij 
het eveneens persoonlijk rapport 
van de heer Perm en bij de zesen
dertig kommunautaire plannen 
die in de jongste jaren het dag
licht zagen Laat de heer Tinde-
mans zich in afwachting voor 
alles bezighouden met de werkelij
ke prioriteiten, zijn begroting ge
zond maken, tegen de inflatie en 
voor de werkgelegenheid strij
den In de huidige omstandighe
den is de taalstrijd een luxe » 

LE SOIR 
« Ook zeg ik het duidelijk, zegt de 
heer Leburton, de huidige rege
ring werd met alleen gevormd 
zonder de socialisten en tegen de 
socialisten, maar haar enige ambi
tie IS stand te houden En hoe 
strijdvaardig, ja talentvol zij ook 

was, onze oppositie is met ge
slaagd Of het nu om de program
mawet ging, om de samenvoe
ging van de gemeenten, het ont
werp van overheidsholding, het 
herstelplan en nu ongetwijfeld het 
soberheidsplan, nooit zijn de so
cialisten erin geslaagd de meer
derheid te doen wankelen » 

(Dtiniui 
imniiitniii etuüiu L'ECHD 
DE LA BOURSE 
« Er kan mets interessants voort
vloeien uit een nauwelijks verho
len beslissing de wet niet toe te 
passen, en misschien zal de rege
ring moeten besluiten de maatre
gelen te treffen die in haar macht 
liggen om de reakties van de 
Vlaamse opinie te bedaren, reak
ties die ongetwijfeld zeer hard zul
len zijn Men mag ongetwijfeld 
van bewegingen als het T A K 
akties verwachten die nog hef
tiger zullen zijn dan de voorgaan
de 

In alle geval zou een zekere 
beslistheid van de regenng aan 

de burgemeester de ideale spring
plank verschaffen om een bevol
king achter zich te scharen die 
anders redelijkerwijze kan weife
len bij de keuze van haar leiders 
In zijn analyse van de toestand 
doet het FDF opmerken dat er 
geen reden is om de wet na te 
leven voor de loketten van 
Schaarbeek als die wet met 
wordt nageleefd bij de Spaarkas 
en het ABOS In werkelijkheid blij
ken deze problemen zeer verschil
lend enerzijds gaat het om de 
wet anderzijds om de tegenstel
ling tussen twee beschikkingen 
waarvan men met zeer goed 
weet welke de voorrang moet 
hebben op de andere de taalka-
ders in verhouding tot het aantal 
te behandelen zaken en de pan-
teit in de taalkaders 
Maar ga nu eens aan partijen die 
gevoelig zijn voor de gemeen
schapsproblemen vertellen dat 
dit soort vergelijkingen met op
gaat 

In een RTB-uitzending toevallig 
op de vooravond van het ambtsju
bileum, gewijd aan de veertigste 
verjaardag van het overlijden van 
Jules Destree, is integendeel ge
bleken dat de Waalse bewe
gingen pas ontstaan zijn op het 
ogenblik dat een Vlaams bewust
zijn zich het gelden Zo hebben de 
geschiedschnjvers opgemerkt 
dat de eerste Waalse beweging 

En de beroemde tekenaar van het satyrische weekblad -Pan» tekende bij die 
gelegenheid het portret van de koninklijke familie (fragment) 

IS opgedoken toen de Vlamingen 
de tweetaligheid van de officiële 
publikaties hadden verworven 
Op dat ogenblik werd Destrée 
trouwens door de leiders van die 
beweging als flamingant bestem
peld omdat hij die tweetaligheid 

had goedgekeurd Pas later werd 
hij de erkende apostel van Wallo
nië, na de bnef met de woorden 
«Sire, er zijn geen Belgen», en 
met zoals sommigen het graag wil
len begrijpen «Sire, er is geen 
België » 

WIJ t 8 APRIL 1976 
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SCHILTZ; GEEN BEVOORRECHTE PARTNERS 
vende eenheidsverklaringen no
dig, Vlaanderen heeft politieke 
realizaties nodig.» 

Vervolg van blz. 1 
Deze regering heeft immers geen 
klare en doelbewuste politiek, ze 
sukkelt de gebeurtenissen achter
na, legt vlijtig ronkende verkla
ringen af maar komt met konkre-
te maatregelen altijd te laat. Voor
beelden daarvan zijn o.m. de mis
lukte anti-inflatiepolitiek, de bestrij
ding van de werkloosheid, het 
veel te laat in voege treden van 
de zgn. herstelwet, een sober-
heidsplan dat net als de herstel-
wet ontkracht wordt en te laat 
komt. We moeten integendeel de 
besluiteloosheid en de zwakheid 
van deze regering en van de eer-
ste-minister aanklagen, hoofdza
kelijk ten nadele van de kleine 
spaarders, de kleine en middelgro
te ondernemingen en de ar
beiders. Bovendien legt de rege
ring jaar na jaar fiktieve begro
tingen voor met systematisch on
derschatte uitgaven waardoor de 
parlementaire kontrole in een 
klucht ontaardt. De V U heeft 
de regering hierop bij voorbaat 
gewezen, zodat er geen veront
schuldiging opgaat. 
De V U is van oordeel dat in onze 
geëvolueerde maatschappij de 
gemeenschap het recht op ar
beid moet verzekeren aan eenie
der die wil werken. Dit recht kan 
niet op humane en demokrati-
sche wijze verzekerd worden 
door het kollektivisme noch door 
het liberalisme. 

TWEE MORELE 
BEGINSELEN 

We staan in het Westen voor een 
fundamentele mutatie, voor princi
piële opties. Voor de V U moet de 
toekomstige maatschappij steu
nen op twee morele beginselen, 
nl. de eerbied voor de zwakken 
(de samenleving moet ze opvan
gen en een verzekerd bestaan 
verzorgen) en de eerbied voor de 
arbeid. Het .moet opnieuw de 
moeite waard worden te werken, 
te sparen en te ondernemen. 
Arbeid moet in de waardenschaal 

volksunïekon gres 

voorrang hebben op bezit. Noch 
het klassieke privé-kapitalisme, 
noch een staatskapitalisme (hui
dig stokpaardje van de socialisti
sche partij) zal de tewerkstelling 
in de maatschappij van de toe
komst kunnen verzekeren. Er zal 
naast de bestaande sektoren (in
dustrie en handel) een arbeids
veld moeten ontwikkeld worden 
in de non-profit-sektor, via ge
meenschapsdiensten, vrij van bu-
reaukratische verstarring en van 
politieke manipulatie. 
Zoals de V U de eerste was die 
aandacht eiste voor de milieupro
blematiek en als eerste de nood
zaak van een gewaarborgd le-
vensminimum voorop stelde, zo is 
ze de eerste die de fundamentele 
wending van de sociaal-ekonomi-
sche problematiek heeft begre
pen. 

HET KULTUURPAKT 
WORDT OMZEILD EN 
GESABOTEERD 

Niettegenstaande grote woorden 
en ronkende verklaringen stellen 
we vast dat het Kultuurpakt 
wordt omzeild en uitgehold. Men 
kan spreken van een stelselmati-

Foto : studio DANN 

ge sabotage van de kultuurpakt-
kommissie. En de van de Vlaams-
nationale strekking blijft schrome
lijk ondervertegenwoordigd in de 
kulturele overheidssektor. 

NATIONALITEITEN-
KONFLIKT IS IN ALLE 
SCHERPTE GESTELD 

Dit onopgelost konflikt verlamt 
het politiek beleid en dreigt onze 
ekonomie ernstig te schaden om. 
door de aarzelingen die het ver
wekt op de internationale mark
ten bij de instanties, die langlopen
de kontrakten met onze nijver
heid willen afsluiten. 
Sinds Leuven 1968 zijn we duide
lijk in het defensief als gemeen
schap. Onze meerderheid werd 
verkwanseld via de Eyskens-
grondwet in ruil voor denkbeeldi
ge waarborgen. 
Schiltz somde enkele flagrante 
voorbeelden o p : het prijsgeven 
van de taalwetgeving in het on
derwijs te Brussel; het opdoeken 
van de randfederaties; het opd
ringen van een drieledige gewest
vorming ; de overheveling van 
Vlaamse spaargelden en allerhan
de bijdragen naar Wallonië; een 

Waalse kompensatiedrift van 
nooit geziene omvang. 

In vo gende bewoordingen richtte 
de h. Schiltz zich dan tot de lei
ders van het overlegcentrum van 
Vlaamse verenigingen: 

«Aan de inrichters van de beto
ging van Halle durf ik dan ook 
onverbloemd de vraag stellen 
wat zij praktisch sedert 1974 
gedaan hebben om de gesplitste 
kandidatenlijsten te Brussel af te 
dwingen, om de splitsing van het 
kiesarrondissemen t Brussel-Hal-
le-Vilvoorde af te dwingen ? 

Wij kunnen ons van de indruk 
niet ontdoen dat omwille van een 
schijn-eenheid boven en over de 
partijen heen, het overlegcentrum 
van de Vlaamse Verenigingen de 
CVP en de PVV gerust laat dan 
wanneer deze partijen verzuimd 
hebben In de regeerverklaring ge
lijk welke Vlaamse eis op te 
nemen en dan wanneer deze par
tijen het vertikken in het parle
ment de Volksunievoorstellen, die 
overeenstemmen met het urgent
ieprogramma van Halle, te steu
nen. Urgentieprogramma waar
van niets, maar dan ook niets ver
wezenlijkt werd! 

Het moet nu eens gedaan zijn 
met de hypokriete houding van 
hardklinkende protestbrieven te 
sturen naar parlementsleden die 
trachten het federalisme af te 
dwingen en intussen de traditione
le partijen te laten begaan in het 
steunen van een regering die 
openlijk verklaart dat zij geen 
enkele van de huidige Vlaamse 
eisen zal laten realizeren, zelfs 
niet langs het parlement 

Wij wensen niet langer de dupes 
te zijn die wel de manschappen 
leveren voor betogingen maar po
litiek in de steek gelaten worden 
daar waar het er op aan komt m. 
wanneer er in het parlement 
moet gestemd worden. 
En wij wensen evenmin misbruikt 
te worden om de verbale Vlaam
se krachtdadigheid van de tradi
tionele partijen mede te dekken. 
Vlaanderen heeft geen hoogdra-

EEN EIGEN STAAT 

Tot besluit zei de heer Schiltz dat 
het veroveren van een eigen 
Vlaamse staat op al het andere 
voorrang heeft bij de Volksunie. 
Een staat die nog vóór de Europe
se verkiezingen moet tot stand 
komen, omdat we als Vlamingen 
aan deze verkiezingen willen deel
nemen, doch ook omwille van 
onze verhouding als Vlamingen 
met Wallonië en met Brussel. 
Na de weinig kordate houding 
van de socialisten betreurd te 
hebben — wat hun politiek ge
wicht in Vlaanderen neutraliseert 
— drukte de voorzitter de hoop 
uit dat ze spoedig hun vergissing 
zullen inzien. 
Intussen beweert iedereen in 
Vlaanderen vóór het federalisme 
te zijn, maar alleen de V U tracht 
er konsekwent iets voor te doen. 
Hugo Schiltz besloot zijn kongres-
rede als volgt: 
«Alleen wanneer de polit ieke 
macht van de Volksunie groeit, 
kan het huidige Vlaamse immobi
lisme, de huidige Vlaamse 
achteruitgang ongedaan ge
maakt worden. 
De Volksunie zal het moeten 
doen, aan holle woorden heeft 
Vlaanderen nu al genoeg gehad. 
Wi j moeten de Volksunie onmis
baar maken In de politieke be
sluitvorming. Wij moeten Vlaam
se ongeluksregeringen zoals de
ze van Leburton en deze van Tin-
demans in de toekomst onmoge
lijk maken. 
In dit perspektief begrijpt iede
reen het belang van de aanstaan
de gemeenteverkiezingen. 
Er staat méér op het spel dan de 
aanduiding van de gemeentebe
stuurders. 
Hoe dan ook zullen aan het ver
loop van de verkiezingen be
schouwingen gewijd worden van 
nationale aard. 
Daarom doe ik een dringende 
oproep tot U allen.» 

DONDERDAG 1 APRIL 
• In het Staatsblad verschijnen de 
• herstelwet» en een koninklijk be
sluit dat een nieuwe regeling voor 
de huurprijzen bevat. De huurprijzen 
van kleine en middelgrote woningen 
mogen met 7,5 % stijgen. De andere 
huurprijzen worden geblokkeerd tot 
einde 1976 op het peil van 1 novem
ber 1975. 

• Na Volksgazet maken ook ande
re kranten melding van een nieuw 
gerechtelijk onderzoek tegen oud-mi-
nlster Frans Van Mechelen (CVP), 
tevens (steeds meer bekritlzeerde) 
voorzitter van de Bond van Grote en 
van Jonge Gezinnen. Het nieuwe dos
sier tegen Van Mechelen zou om
vangrijker zijn dan het eerste, waar 
de Bijzondere KamerkommissJe nog 
mee bezig Is. 

• In de Kamer van Volksvertegen
woordigers vraaqt VU-fraktieleider 
Vik Anciaux dat de interpellatie-Val
keniers over de onwil van Nols om 
zich neer te leggen bij het arrest van 
de Raad van State, onmiddellijk zou 
kunnen gehouden worden. Er zijn 
echter niet voldoende volksvertegen
woordigers prezent om daarover te 
kunnen beslissen. 

VRIJDAG 2 APRIL 

• In de pers wordt bekend ge
maakt dat burgemeester Craey-
beckx van Antwerpen {79} zich 
geen kandidaat zal stellen bij de 
eerstkomende gemeenteraadsverkie
zingen. 

• Naar verluidt zal de regering 
voortaan naast de dagbladpers ook 
de opinie-weekbladpers financiële 
steun verlenen. Alleen die week
bladen welke aan de gestelde voor
waarden voldoen zouden gesubsi
dieerd worden. Op de TV verscheen 
een lijstje van de in aanmerking 
komende bladen. WIJ stond er niet 
bij, hoewel hef — op het eerste 
gezicht — aan alle voorwaarden vol
doet. Walt and see. 

9 In de Kamer wordt opnieuw ge
stemd over de hoogdringendheid 
van de interpellatie-Valkeniers over 
de onwettige lokettenregeling in 
Schaarbeek. Opnieuw zijn er niet vol
doende Kamerleden aanwezig om 
geldig te beslissen, o.m. omdat vrij
wel alle Vlaamse socialisten afwezig 
bleven. De interpellatie zal bijgevolg 
na het Paasreces doorgaan. 

• In «Forces Wallonnes», het 
Weekblad van het Rassemblement 
Wallon, verwijt RW-voorzitfer Gende-
bien eersfe-minister Tindemans poli
tiek niet a-seksueel te zijn, maar zich 
te gedragen als een Vlaams minister 
en als een CVP-minister... 

ZATERDAG 3 APRIL 

• Dagblad Het Volk pakt uit met 
een (geheim) rapport over de fiskale 
fraude, dat minister De Clercq in han
den zou hebben maar niet wenst 
bekend te maken. Uit dit rapport zou 
duidelijk blijken (op basis van onder
zoekingen van prof. Max Frank) dat 
de fiskale fraude het grootst is 

Nols, de triestige FDF-held uit de 
Brusselse gemeente Schaarbeek. 

onder de vrije beroepen, en hel 
geringst onder weddetrekkenden, ge
pensioneerden en loontrekkenden. 

• Te Waregem houdt het Davids-
fonds zijn nationaal kongres. De ver
eniging spreekt zich klaar uit voor 
wetgevende en fiskale autonomie 
voor Vlaanderen. Voorzitter verwijt 
een aantal parlementsleden «die 
mee opstapten in de betoging te Hal
le » hun passiviteit 

ZONDAG 4 APRIL 

9 Te Antwerpen houdt de Volks
unie een kongres over gemeentelijk 
beleid (zie elders in dit nummer). 

• Een VMO-autokaravaan trekt 
langs de kust van Knokke tot De 
Panne om te protesteren tegen de 
grondverkavelingen en de verfrans-
ing. Er worden ook deelnemers van 
het Taalaktiekomitee opgemerkt in 
de karavaan. 

MAANDAG 5 APRIL 

9 In een brief aan burgemeester 
Nols van Schaarbeek vraagt minis
ter van Binnenlandse Zaken Michel 
hoe hij het arrest van de Raad van 
State betreffende zijn lokettenrege
ling denkt na te leven. Nols krijgt 8 
dagen de tijd om de minister te ant
woorden. Het is het begin van een 
procedure die tot zijn afzetting kan 
leiden, indien hij koppig blijft 

• Op een perskonferentie klaagt 
het PDF bepaalde, in zijn ogen «on

gezonde > praktijken aan n.l. sommi
ge vormen van overheidssubsidië
ring der studiecentra van de politie
ke partijen. 
9 De Kabinetsraad legt de budget
taire maatregelen vast die zullen 
genomen worden om de doelstel
lingen van het «soberheidsplan» 
van de regering te bereiken. De 
belastingsontduiking zal krachtig 
worden aangepakt Het is de bedoe
ling 23 miljard te « besparen >. 

BSP-voorzitter Willy Claes kan het 
mooi uitleggen, maar wat meer 
Vlaamse ruggegraat zou hem niet 
misstaan. 
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AMNESTIE, 
ONWIL, 
KWADE TROUW 
« Ons, weerstanders, wordt nu een enige gelegenheid gegeven om konse-
kwent te zijn met ons zelf. Wij zijn in het verzet gegaan om ons land te die
nen. Nu is het onze taak weer in de bres te staan voor de harmonie onder 
onze medeburgers». 
(E.F. PILAET, erkend politiek gevangene 1940-45 (4 sterren], erkend gewa
pend weerstander, oud-opperbevelhebber der binnenlandse troepen van 
de provincie Antwerpen. Uit een persverklaring te Brussel op 29 maart 
1976). 

Er was deze ontroerende oproep tot 
wederzijdse vergiffenis, maar ook de 
TV-uitzendingen van 21 en 28 maart jl., 
en vooral het incidentrijk en bescha
mend Kamerdebat bij de inoverwe-
gingneming van een VU-voorstel dat 
een parlementaire kommissie wou in
stellen om de nog blijvende sociale 
gevolgen van de repressie op te teke
nen, te onderzoeken en passende 
maatregelen vóór te stellen. 

Meer dan 30 jaar na de bevrijding wei
gert het Belgisch parlement om zelfs 
maar de meest bescheiden stap te zet
ten naar rechtsherstel. 

Wie, na de vreselijke oorlog met zijn 
Nazi-misdrijven — waaraan, helaas, 
ook sommige landgenoten meehiel
pen — de « bevrijding .. beleefde, met 
haar straatgeweld, haar «onechte » 
verzetslieden, haar onterende wraak
nemingen, zou wel alle geloof verlie
zen in de zogeheten kristelijke en 
humanistische grondslagen van deze 
Staat. 

De gehele franstalige CVP (PSC], de 
franstalige PVV en zelfs enkele Vlaam
se PW-ers , en de gehele BSP stem
den tegen de eenvoudige inoverwe-
gingneming. Ja, de koning zelf werd 
bij voorbaat afgedreigd. 

Foto DANN 

Van franstalige zijde klonk maar èèn 
moedige en rechtschapen stem : Mas-
sart van het Rassemblement Wallon. 
Na de vele foute uitspraken op het 
TV-scherm, zelfs van juristen als oud-
minister A. Vranckx (BSP) en de 
kamerleden Claes en Kempinaire 
( P W ) en ondanks de onbeschaafde 
houding van de gehele Vlaamse BSP, 
blijf ik ervan overtuigd dat er een alge
mene maatregel moet komen, ge
woonweg omdat het noodzakelijk 
rechtsherstel alleen langs die weg 
kan bereikt worden. 
Rechtsherstel is gewoonweg onuit
voerbaar bij individuele herzieningen 
en maatregelen. 
Tegenover de beweringen van de 
BSP en PW-woordvoerders en 
tegenover de stellingnamen van be
paalde vaderlandse en weerstands
groeperingen stel ik — op grond van 
onweerlegbare feiten — ten eerste 
dat verwarde periodes als oorlog, 
revolutie en burgeroorlog slechts vol
ledig kunnen afgesloten worden door 
amnestie. Dat deden alle rechtsstaten 
sinds de oudheid. 
Ten tweede, dat de repressie op over
dreven, onrechtvaardige en tè ruime 
schaal werd gevoerd. Zij werd door 
wijlen minister Pholien bestempeld als 
een «justice de rois nègres ». Voor 

dezelfde misdrijven bestrafte de ene 
krijgsraad met levenslange hechtenis, 
en een andere met 5 jaar gevange
nis... 
Ten de de, dat deze repressie op 
slechte en betwistbare grondslagen 
werd gevoerd. Ik denk aan de op het 
Belgisch grondgebied niet-bekende 
nieuwe strafwetbepalingen met terug
werkende kracht. 

Ik denk aan de lichtzinnige uitbreiding 
van het internationaal begrip «oor
logsmisdadigers ». De krijgsgerech-
ten waren uitzonderingsrechtbanken 
die, op grond van de Londense nieu
we strafwetartikelen, de burgerlijke 
dood opnieuw invoerden. Enzomeer. 
Ten vierde, dat de repressie bewust 
anti-Vlaams was. En hiermee werd 
destijds voldaan aan de blinde haat 
van al wat macht had en rijkdom. De 
liberale krant Le Matin (Antwerpen!) 
eiste de volledige uitroeiing van al wat 
Vlaams-nationaal was, terwijl men 
toch aan de grote kuis bezig was... 
De meest onzinnige en onrechtvaardi
ge situaties, als nasleep van repressie 
en epuratie, zijn nog het deel van vele 
duizenden mensen. De oorlogsscha
de (bombardement of beschieting 
1940} aan een huis of erf moet toch 
aan ieder benadeelde worden be
taald ! De schade werd geleden vóór 
er van enige kollaboratie kon sprake 
zijn. Welnu, duizenden mensen maken 
tevergeefs aanspraak op een bedrag, 
vastgesteld (en niet geindekseerd!] 
tussen 1940 en 1946. 
Nog een ander voorbeeld uit de dui
zenden : een lerares, licentiate in Ger
maanse filologie, werd zonder enige 
vorm van proces, bij wijze van tucht
maatregel (epuratie) uit haar leraars
ambt ontzet, omdat zij tijdens (zoals 
vóór) de oorlog had meegewerkt aan 
N.I.R.-uitzendingen. De haar ten laste 
gelegde « propaganda voor de nieu
we orde » bestond alleen uit het voor
dragen van Vlaamse dichters zoals 
Guido Gezelle, of over « Het Soete 
Land van Waas ». Welke zijn nu nóg 
de gevolgen voor deze staatsgevaarlij
ke dame? Artikel 123 sexies van het 
strafwetboek kostte haar ongeveer 
anderhalf miljoen fr. aan weddever-
lies, 15 jaar achterstand inzake verho
gingen en tè weinig jaren om normaal 
vervroegd pensioen te verkrijgen we
gens haar slechte gezondheidstoe
stand. 

Om nog te zwijgen over het dom en 
hatelijk sekwester, waarvan de dien
sten nu nog achter miljoenen frank 
zoeken bij veroordeelde intellektue-
len, die geen eigen stoel meer bezit
ten om te gaan op zitten. 
Ook wanneer men zich, om bestwil, 
op het standpunt stelt dat het volstaat 
de nog hangende sociale gevolgen 
van de repressie weg te nemen, moet 
men aanvaarden dat dit alleen door 
algemene maatregelen kan geschie
den (bij wet of koninklijk besluit), maar 
dat dit gewoon niet mogelijk is door 
individuele herziening en/of genade-
maatrege'en. 
De repres.>ie was zo mateloos en zo 
wreed (met vele misdaden van ge
meen recht) dó> reeds op kerstavond 
1944 de CVP-politici Struye en Ver
bist in de Magdalenazaal te Brussel 
een meeting hielden tegen de uitwas
sen en excessen van de repressie. 
In beschaafde rechtsstaten is het 
steeds zo gegaan, dat een repressie 
(ook een redelijke) van daden gesteld 
in woelige tijden, zoals oorlog en revo
lutie, werd afgesloten door amnestie-
rende maatregelen. Het doel van de 
amnestie is immers duidelijk : alle bit
terheid, haat, twist en tegenstelling uit 
de weg ruimen met het oog op de toe
komst, op de nieuwe harmonie tussen 
de burgers. 
De amnestie velt geen oordeel. Ver
heerlijkt niemand. Geeft geen gelijk of 
ongelijk. Amnestie stelt vast dat een 
bloedig en treurig tijdperk best afge
sloten wordt. 
Wanneer de amnestie steeds op
nieuw werd aangewend als politiek 
gezondmakingsmiddel ook na een 
normale en redelijke «repressie», 
hoe veelmeer is zij dan de enige uit
weg na een onder vele opzichten 

mateloze en beschamende repressie, 
zoals die werd gevoerd op straat en 
vóór de krijgsraden van september 
1944 tot de vijftiger jaren. 
Ik ga hier voorbij aan de soms bees
tachtige straatrepressie tegen weerlo
ze slachtoffers (waaronder bejaarden 
en kinderen) waarvoor ook amnestie 
moet worden verleend, om alleen 
even stil te staan bij de officiële 
repressie : de gerechtelijke repressie. 
In België werden 1.202 doodstraffen 
uitgesproken, waarbij nog 1.693 dood
straffen " bij verstek » moeten ge
voegd worden. Er werden 242 dood
straffen met de kogel uitgevoerd. Niet 
minder dan 37 terechtgestelden wa
ren, op datum van de eksekutie, min
der dan 25 jaar oud. Zes waren ouder 
dan 55 jaar. Dr. August Borms werd 
op 67-jarige leeftijd aan de eksekutie-
paal gebonden... 
Vergelijk deze cijfers met Nederland 
— waar de bezetting en o.m. de joden
vervolging veel erger doorwoog — 
dan krijgen w e : 125 doodvonnissen 
en 38 terechtstellingen. 
Vergelijken we ook nog even de 
levenslange hechtenisstraffen: 2.340 
in België, tegen 88 in Nederland. 
En dan durven PW-woordvoerders 
beweren dat de krijgsraden een recht
vaardige, ja milde rechtspraak hebben 
gewaarborgd ! 
En oud-minister Vranckx (BSP), bijge
vallen door de P W , durft zo maar 
kategoriek beweren dat de repressie 
geenszins artti-Vlaams was... 
Mag ik deze geleerde juristen wijzen 
op volgende fei ten: ten eerste, in 
Vlaanderen werden vele tienduizen
den dossiers van gearresteerde fla
minganten later zonder gevolg geklas
seerd. 
Ten tweede, met driemaal méér dos
siers als voor Wallonië en Brussel, 
werden uiteindelijk méér franstaligen 
tot zware straffen veroordeeld, omdat 
zij zich werkelijk hadden schuldig 
gemaakt aan misdrijven. Uit de Vlaam. 
se dossiers bleek integendeel voort
durend een verwarring van kollabora
tie en Vlaams nationalistische activi
teit. 
Ten derde, in de motivering van hon
derden vonnissen stond zwart op wit 
te lezen dat de beklaagde gestraft 
werd voor zijn Vlaamsgezind gedrag, 
hoewel Duitsgezindheid niet kon wor
den aangetoond. 
Ten vierde, een elite van Vlaamsgezin-
de kunstenaars en geleerden werden 
tot onwaardige burgers uitgeroepen, 
o.a. Ernest Claes, Filip De Pillecijn, Lie-
vin Duvosel, prof. Elaut en prof. C. 
Heymans (later Nobelprijs), Emiel Hul-
lebroeck. Jozef Muls, Armand Preud-
'homme, Albert Servaes, Felix Timmer
mans, Renaat Veremans, en vele, vele 
anderen. 
Barbaarse zeden en rechtsnormen 
werden door de Londense strafwet
ten opnieuw ingevoerd, zoals het ver
lies van nationaliteit en de burgerlijke 
dood. 
Geen rechtgeaard burger kan fier zijn 
over deze situatie. Geen rechtgeaard 
patriot kan gelukkig zijn met deze situ
atie. Immers, in plaats van een zuiver
end en louterend effekt (doel van de 
bestraffing) heeft de repressie hon
derdduizenden kinderen en familiele
den van de getroffenen opgezet te
gen de Staat waarin zij leven. De Bel
gische Staat die, na anderhalve eeuw 
achterstelling, miskenning en verdruk
king van de Vlaamse gemeenschap, 
bijzonder bescheiden en begrijpend 
had moeten optreden. 
Wie daarenboven vertrouwd is met 
de nationale en internationale juridi
sche gronden van de repressie kan 
niet anders dan huiverig en genuan
ceerd de bestraffing van de kollabora
tie, zoals zij ten onzent gebeurde, 
beoordelen. 
Mag ik het opnieuw zeggen met de 
woorden van prof. dr. Herman Mer-
tens (hoogleraar aan de katolieke uni
versiteit van Leuven): «Ik wist niet 
dat er nog zoveel verholen leed en 
onrecht werd geleden door het uitblij
ven van algemene amnestie-maatrege-
len »... « Neen, ik ben niet fier. » 

Dr. MAURITS COPPIETERS 

Sena to r van de Vo lksun ie 
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Foto: DANN 

AANSTELLING 
Op voorstel van het Parti jbestuur 
besliste de VU-Parti jraad op 13 
maart j l . de kamerleden André De 
Beul en Wil ly Kuypers aan te stel
len tot opdrachthouders van het 
Partijbestuur. 
Kamerl id Kuypers zal zich meer 
speciaal gelasten met de jongeren
werking en de kontakten met ande
re Europese volksgroepen. 
Kamerl id De Beul zal zich gelasten 
met de vorming en begeleiding van 
de provinciale en gemeenteli jke 
mandatarissen. 

Foto DANN 

CHABERT WAST ZIJN 
HANDEN 
VU-kamerlid Emiel Van Steenkiste 
vroeg minister Chabert om nadere 
uitleg over het afschaffen van de 
luchtverbinding Oostende-Londen 
(Gatwick) en de gelijktijdige inleg
ging van een luchtverbinding Luik-
Londen (Heathrovsr), tvsfeemaal 
daags, en een tussen Charleroi en 
Londen, eenmaal daags. De vragen
steller herinnerde aan nog andere 
diskriminerende maatregelen ten 
opzichte van de luchthaven van 
Oostende. Minister Chabert stelde 
in zijn antwoord, dal de lijn Oosten-
de-Gatwick niet door de Sabena 
maar door de Britse firma Danair 
geéksploiteerd werd. De minister 
zei dat er objekfief gezien geen ver
band bestond tussen de afschaffing 
van de lijn Oostende-Gatwick en de 
oprichting van luchtlijnen van Luik 
en Charleroi. Veelbetekenend is 
nochtans Chaberts uitlating «dat 
niets wordt onverlet gelaten om 
Oostende tot bloei te brengen, 
maar dat zulks niet kan gebeuren 
ten nadele van de Sabena ». Cha
bert kon natuurlijk niet zeggen dat 
deze regering de Walen niets kan 
weigeren... 

STAATSWASSERIJEN 
In een interpellatie tot minister Oli
vier (Middenstand) kloeg VU-
kamerlid Paul Peeters de oneerlijke 
konkurrentie aan van de zgn. <• cen
trale wasserijen » die, gelet op de 
financiële overheidsparticipatie, als 
verkapte staafswasserijen mogen 
beschouwd worden. Het is begrijpe
lijk dat de betrokken mlddenstands-
groep dergelijke evolutie met zorg 
gadeslaat. De minister antwoordde 
uitvoerig. Uit dit antwoord blijkt, dat 
de minister de betrokken midden-
standsgroep zelf verantwoordelijk 
acht voor de ontstane toestand, 
door zich niet te specialiseren, door 
niet tijdig over te schakelen op de 
wensen van belangrijke klanten zo
als de ziekenhuizen, en door de toe
gestane overgangsti jd niet voldoen
de adekwaat te hebben benut. De 
minister van Middenstand was van 
mening, dat wanneer het partikulie-
re initiatief in gebreke blijft men 
een gemeente of een groep ge
meenten niet kan beletten zelf de 
zaak in handen te nemen. 

10 MILJARD 
BIJKREDIETEN 
Amper was de begroting van Socia
le Voorzorg besproken (waarbij uit 
niets bleek dat er een groot tekort 
in de RIZIV was) of uit een werkdo-
kument bleek dat er 10 miljard bij
kredieten zouden gevraagd wor
den. Men sprak van misleiding van 
het parlement, daar de minister t i j
dens de bespreking van zijn begro
ting met geen woord had gerept 
over financiële moeilijkheden. Het 
was dan ook niet verwonderli jk, dat 
VU-kamerlid Babyion minister De 
Paepe daarover interpelleerde. De 

minister kloeg de begane « indiskre-
tie » aan, maar betwistte de grond 
van de zaak niet. Zi jn betoog kwam 
erop neer, dat hij ingevolge het inge
wikkelde mekanisme niet op de 
hoogte kon zijn van het tekort op 
het ogenblik dat de Kamer de begro
ting in kwestie besprak... 
Vooraf had Mik Babyion er zijn 
beklag over gemaakt, dat de minis
ters nogal helemaal niet of al te 
beknopt op parlementaire vragen 
antwoorden, een verwijt dat zijn kol-
lega Valkeniers eveneens formu
leerde. Dr. Valkeniers is trouwens 
van mening dat indien niet alle 
betrokken partijen grondig de zaak 
aanpakken, zonder aanziens des 
persoons, de ziekteverzekering 
nooit uit de put zal geraken. 

APRILVIS 

Foto: DANN 

Op de eerste bladzijde van ons 
vorig nummer, gedateerd op 1 april 
1976, brachten wij bij bovenstaande 
foto de leeuwevlag boven op het 
koninklijk paleis Er zijn er heelwat 
«ingelopen», zo zegt men ons 
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HET GEZICHT 
V A N HET FDF 
Dinsdagavond 30 maart 
trommelde het FDF zi/n aan
hangers bifeen m de Brus
selse Magdalenazaal Het 
werd bet zoveelste demago
gisch delirium, anti-Vlaams 
tot en met. en met Nols als 
vedette Bijgaande beelden 
spreken voor zichzelf 
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TWEETALIGE 

LEGEREENHEDEN 

OM FRANSTALIGEN 

TE BEVOORDELIGEN 
De verhouding van de volksgemeenschappen binnen het 
Belgisch leger werd steeds vervalst ten voordele van de 
frankofonen. Dat is een overbekend verschijnsel in de Bel
gische Staat Diskriminatie van de Vlamingen ten gunste 
van de Walen. Maar de ti jden veranderen, ook in België 
waar de frankofonen met lede ogen de ekonomische macht 
van de Vlamingen (alle kompensaties ten spijt) zien groei
en, met welke groei ook een stijgend zelfbewustzijn 
gepaard gaat. 
Dat heeft ook zijn weerslag op het leger, waar de franstali-
ge top met de moed der wanhoop optornt tegen het — lang
zaam — wassende Vlaamse getij. Deze hogere militairen 
zien ook wel in, dat naarmate de Vlaamse druk toeneemt en 
het frankofone aandeel in de legersterkte kleiner wordt dan 
het Vlaamse, er steeds minder funkties beschikbaar zijn 
voor de franstalige officieren. Om die reden poogt de nog 
steeds overwegend franstalige legerleiding zoveel gemeng
de legereenheden mogelijk in stand te houden en hun aan
tal zelfs te verhogen. Via een oppervlakkig taaleksamen 
worden daar Waalse en Frans-Brusselse officieren op 
bevelsposten geparachuteerd, waarop ze normaal geen 
recht hebben en welke funkties bij afschaffing van de 
gemengde eenheden grotendeels naar Vlaamse officieren 
zouden gaan. 
Hierbij begaat de legertop een flagrante overtreding van de 
taalwet van 1955 voor het leger waarbij wordt voorgeschre
ven dat de regimenten (voor het ogenblik zijn dat de batal
jons) moeten bestaan uit eentalige kompagnies. Om dit te 
vermijden voegt de (overwegend franstalige) generale staf 
overal waar dit enigszins mogelijk is, kleine aantallen frans
talige militairen bij eentalig Nederlandse eenheden. Het 
doel is er aldus een tweetalige eenheid van te maken, waar-, 
na de benoeming van frankofone officieren op beyelspos-
ten nog slechts kinderspel is. Eens te meer zien de Vlaam
se officieren promoties, waarop zij recht hebben, door dit 
bedrog aan zich voorbijgaan. De opeenvolgende ministers 
van Landsverdediging dulden dit bedrog of werken het 
zelfs in de hand zoals Vanden Boeynants. 
Deze kortzichtige en enggeestige politiek betekent niet 
alleen verlies van wedde voor Vlaamse officieren, maar 
kost ook een bom geld aan de belastingbetaler. Het creë
ren van tweetalige eenheden kost immers méér dan de logi
sche en beterkope indeling in eentalige eenheden. 
Nemen we het voorbeeld van het 3e Lansiers. Aanvankelijk 
waren de tanks verdeeld over 5 bataljons, twee franstalige 
en drie nederlandstalige. leder bataljon beschikte over 50 
tanks, eigenlijk al minder dan het door de specialisten aan
bevolen aantal. Om een zesde eenheid — een franstalige 
natuurlijk, want de legerleiding streeft de pariteit na, ook 
wanneer deze onwettig is — te kunnen vormen nam men 
van de vijf bestaande bataljons elk tien tanks weg. De nieu
we eenheid werd te Duren gelegerd, waar voor de neder-
landstaligen geen plaats was. De franstaligen krijgen de 
beste garnizoenen, de nederlandstalige eenheden krijgen 
de verst naar het Oosten verwijderde kantonnementen toe
gewezen. 

Men vormt dus verder overbodige tweetalige eenheden 
met behulp van een «Vlaamse reserve». Men «spaart» 
zelfs voldoende franstaligen over voor de oprichting van 
eentalige Franse eenheden. In de hogere graden wordt de 
(onwettige) pariteit nagestreefd. Onder allerlei voorwend
sels poogt het Leger een nederlandstalig overwicht te voor
komen. Dit gebeurt met de medeplichtigheid van Vlaamse 
ministers, die zich gewill ig schikken naar de eisen en wen
sen van de franstalige ministers. Bij bevorderingen worden 
nog steeds de beruchte steekkaarten gebruikt Dankzij dit 
systeem kan men Vlaamse officieren, die hun kinderen in 
het Frans laten opvoeden en studeren voorrang toekennen. 
Pas dan zijn deze renegaten «goede Belgen» en geschikt 
om tot een hogere graad bevorderd te worden. 
Indien men dit nieuwe frankofone offensief in het legerka
der laat begaan, dan gaan we weer naar toestanden, die 
tien jaar geleden schering en inslag waren, met officieren 
die van hun beveisfunktie misbruik maken om het Frans op 
te dringen in hun eenheid (zelfs wanneer deze eentalig 
Nederlands is) en daarbuiten, bi jvoorbeeld in het gezel-
schapsleven. 
Er moet dan ook krachtig tegen deze politiek van de leger
leiding en van de regering-Tindemans (in dit opzicht de 
gevangene van Vanden Boeynants) gereageerd worden. 

Red 
We maakten voor dit artikel dankbaar gebruik van een artikel van de h J De 
Troyer, vice-voorzitter van het WO, dat in « Het Nieuw Klimaat» van februari 
1976 verscheen 
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• THAILAND 
Terwijl in Thailand bij de jongste parlementsverkiezingen de regerings
partij werd verslagen door de gematigde demokratische partij (premier 
Koekrit Pramol werd in Bangkok door zijn eigen broer, leider van de 
winnende partij, verslagen) trad Norodom Sjihanoek als staatshoofd 
van Kambodja af. De 51-jarige prins, die destijds zeer populair was, 
blijkt het niet eens te zijn met de repressie door het Rode Kmer-regime 
tegen al wat rechts is. 

• CHINA 
Voor de eerste keer sinds het bestaan van de Chinese Volksrepubliek 
werd te Peking massaal én spontaan betoogd tégen de radikalen die, 
onder leiding van mevrouw Mao Tse Toeng, sinds maanden kampanje 
voerden tegen vice-remier Teng. Blijkbaar neemt een belangrijk gedeel
te van de bevolking de willekeur en de grilligheid van de partijtop niet 
meer. Aanleiding was het verwijderen, tijdens d e nacht van 4 op 5 april, 
van talloze bloemenstukken, die ter ere van Tsjoe En lai waren neerge
legd. Met de bloemtuilen werden immers ook teksten neergelegd met 
aanvallen op Mao's vrouw en de pers van Sjanghai aangebracht, 
omdat deze laatste wijlen Tsjoe En-lai had afgekeurd. 

• DUITSE BONDSREPUBLIEK 
Bij de verkiezingen in Baden Würtemberg voerden de kristen-demokra-
ten (CDU) hun volstrekte meerderheid op van 52,9 % naar 56,7 %. De 
CDU heeft nu 71 van de 121 zetels of zes méér dan in 1972. De socialis
ten verloren 4 zetels (nu nog 41), de liberalen 1 (nu nog negen). Sinds 
1972 wonnen de socialisten op de tien sindsdien gehouden verkiezin
gen in de deelstaten er slechts één (Saarland). In de negen andere deel
staten gingen ze achteruit ten voordele van de CDU. De vraag is nu, of 
de liberalen voor de a.s. parlementsverkiezingen trouw zullen blijven 
aan de koalitie met de socialisten. Een verklaring van bondspresident 
Scheel (lib.) wijst reeds op enige distanciëring. Hij zei dat er « aan zeke
re koalities op een bepaald ogenblik een einde moest komen door een 
natuurlijk ontwikkelingsproces.» 

• EUROPA... 
De Europese top te Luksemburg was alles behalve een meevaller. De 
muskikking kan niet duidelijker blijken dan uit het feit, dat er zelfs geen 
slotmededeling werd uitgegeven. De Negen hebben zich letterlijk tot 
niets kunnen verbinden. Er is dus geen zekerheid nopens Europese ver
kiezingen, er kwam geen akkoord om de « slang » een gemeenschappe-
lijker karakter te geven, zodat men moet voortsukkelen met een paar 
« slangetjes ». 
Het bewijs is o.i. eens te meer geleverd, dat zonder politieke integratie 
Europa zal blijven wat het thans is : een machteloze klub, die weliswaar 
een zekere ekonomische integratie heeft op gang gebracht, doch 
thans de grens der mogelijkheden is genaderd. 

KUBA 

JAMES CALLAGHAN 
De nieuwe Britse premier James Callaghan (64) is sinds 1945 onafge
broken lid van het Lagerhuis, waar hij de nogal ruwe bevolking van het 
Welshe Cardiff vertegenwoordigt. 
De tijden van Disraeli, Gladstone, en van de Churchills zijn lang voorbij. 
Vandaag moet een gematigde als Callaghan slag leveren tegen een 
bergenhoge sociaal-ekonomisch-monetaire krisis, die bijna letterlijk 
Albion naar het leven staat. 
Het is een beroerde erfenis, die deze niet-intellektuele Labourleider van 
zijn vroegere « eeuwige rivaal» Harold Wilson krijgt. Zijn grootste troef 
zou wel eens kunnen zijn, dat hij op zeer goede voet staat met de 
machtige sindikaten, de «Unions» waaruit Callaghan steun zal kunnen 
putten, wanneer de nood aan de man komt. En die nood is er al, met 
een hollende inflatie, een stijgende werkloosheid, het gemis aan besef 
van de ernst van de toestand bij de grote massa en last but not least 
een pond sterling dat in nauwelijks enkele jaren tijds een waardeverlies 
van meer dan de helft onderging. 
Ook al wordt Callaghan — die een redelijk goede Europese faam 
geniet — een overgangsfiguur genoemd, zijn job zal geen sinekure zijn, 
ook al niet omdat Londen meer en meer rekening moet houden met het 
wassend federalistisch getij in Wales en in Schotland, om van het dra
ma Ulster maar te zwijgen. 

UPI 

VLAANDEREN IN EUROPA, IN DE WERELD 

VIERDE DIALOOGDAG 
VAH DE VOLKSUNIE 

BRUGGE 
ZONDAG 25 APRIL 

De Internationale ontwikkeling heeft rechtstreeks weerslag op onze 
eigen toekomst. Doen wij er zelf Iets aan of laten wij België en het 
Brusselse establishment begaan ? 

• Welk Europa voor Vlaanderen ? 
(Europees federalisme, Europese verkiezingen, de volkeren In Euro
pa) 
• Onze betrokkenheid bij de internationale samenwerking 
fWerkverschaffIng, arbeidsverdeling, grondstoffen- en energievoor
ziening, ontwikkehngshulpj 
Voorzitter; senator E. De Facq. 
Referaten door senator PTector De Bruyne en prof. Dr. J. Maton. 
Slottoespraken door prof. Dr H. Brugmans en VU-voorzltter Hugo 
Schiltz. 

Inlichtingen bij: L De Beul, Studiedienst VU, Tribunestraat 16, 1000 
Brussel (tel. 02/217.90.75). 

AFRIKA 

Wat beoogt eigenlijk de Kubaanse 
regering met de inzet van Kubaanse 
troepen In Afrika ? Op deze vraag 
kon geantwoord worden, toen de 
strijd In Angola nog volop aan gang 
was. Maar nu de strijd — voorlopig ? 
— beslecht is, de MPLA-regerIng als 
enig wettige regering van Angola 
werd erkend en er nog geen tekenen 
wijzen op guerrilla-aktlvitelten van de 
verslagen Unita en FN LA (Roberto 
Holden) blijft de vraag gesteld. 

Ondanks de Amerikaanse waarschu
wingen werd de Kubaanse troepen
sterkte in Angola versterkt Deze 
sterkte wordt momenteel op 15.000 
man geschat nadat er ca 1.500 man 
bijkwamen in de loop van maart. 

Het Is echter niet zeker dat Kuba 
deze troepen zou inzetten tegen Rho-
desié (Zimbabwe) of als ondersteu
ning van de SWAPO (de zwarte ver
zetsbeweging in Zuid-West Afrika). 
De enige bedoeling kan zijn als 
afschrikking te fungeren voor Zuid-
Afrika, militair niet in te grijpen noch 
in Angola, noch in Rhodesië. Kuba 
kon zich blijkbaar geen ingrijpen in 
Rhodesié of Z.-W. Afrika veroorloven 
daar de Organisation for African Uni
ty (OAU) er op staat, dat de Afrikaan
se volkeren zich zelf moeten bevrij
den. Intussen is dat schone theorie 
gebleken, vermits het MPLA zonder 
Kuba's soldaten en zonder Russi
sche wapens de overwinning niet 
zou behaald hebben... Zuid-Afrika 
trok ook zijn troepen uit Zuid-Angola 
terug, zodat er nog minder reden is, 
om tegen Zuid-Afrika op te rukken. 

Intussen worden de Namibische en 
Rhodesische guerrilleros getraind en 
bewapend in Angola. Zimbabwe-sol-
daten worden getraind in Mozambiek 
en in Tanzania. Er is sprake van een 
leger van 12.000 man. opgeleid door 
officieren van de Mozambikaanse en 
Tanzaniaanse strijdkrachten en 
door... Chinese instrukteurs. De Chi
nezen leiden trouwens sinds bijna vijf 
jaar Zimbabwe-guerrilleros op en po
gen zoveel mogelijk de Russen en de 
Kubanen te weren. Ze genieten daar
voor de steun van president Kenneth 
Kaunda die openlijk heeft verklaard, 
zich tegen elke Russische en of 
Kubaanse steun te zullen verzetten. 

Behalve Zambia schijnen ook Mo
zambiek en Tanzania tegen steun van 
de Sovjetunie en Kuba gekent te zijn. 
Ten slotte is de Zimbabwe-leiding 
zelf tegen de steun uit Moskou en 
Havanna gekant, hoofdzakelijk om 
drie redenen. In de eerste plaats vre
zen ze minder politieke druk vanwe
ge de Chinezen dan vanwege de Rus
sen. Een tweede reden is dat de Rus
sen eerst Nkomo hebben gesteund, 
die als gematigd leider met Smith 
heeft onderhandeld en door de Zim-
babwe-radikalen als verrader wordt 
bestempeld. Ten slotte hebben de 
Chinezen, zoals reeds aangestipt, ja
renlange ervaring als trainers en op
leiders voor de guerrilla in dit zuide
lijk gedeelte van Afrika. In feite remt 
de Chinese invloed een verdere Rus
sische interventie, wat overigens niet 
betekent dat Russen en Kubanen ver
dere infiltratie en beïnvloeding zou
den staken. Integendeel en daarmee 
is bevestigd dat de wereld een kruit
vat rijker is, op het zwarte kontinent, 
dat wel eens een rood kontinent zou 
kunnen worden. Want men schijnt in 
het Westen immers te vergeten, dat 
ook de Chinezen hoe dan ook beho
ren tot de marxistische wereld ! 
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AFRIKAANS, DOCHTERTAAL VAN HET NEDERLANDS 
Het is voor een Vlaming een heel biezondere ervaring in Zuid-Afrika, duizenden 
kilometers van onze kleine heimat en in een gans andere omgeving, overal zijn 
eigen taal te kunnen gebruiken als kommunikatiemiddel. 
Ik heb de proef gedaan, in september j.l., tijdens een verblijf van drie weken in 
Zuid-Afrika, en zoveel mogelijk Nederlands gesproken. Zowel in Pretoria, Johan
nesburg, Kaapstad als Durban. Overal ontmoet je voldoende mensen die «Afri
kaans » spreken of het tenminste verstaan. En met iemand die Afrikaans mach
tig is kan je, met enige aanpassing, in onze moedertaal een gesprek voeren. 
Niettemin valt het elke reiziger dadelijk op dat het Engels een biezonder sterke 
positie inneemt in de Zuidafrikaanse maatschappij. De grootste steden, zoals 
Johannesburg, Kaapstad, Durban, bieden onbetwistbaar een Engels straat
beeld. Een beetje eigenaardig, want de statistieken tonen aan dat 53,3 % van de 
blanken in zuid-Afrika Afrikaans spreken (cijfers van 1970) en 37,3 <Vo Engels. 
Dat is dan een eerste vaststelling: Afrikaans is voor vele blanken de — vaak 
geliefde — huistaal, terwijl het Engels meer het karakter van kontakttaal in het 
maatschappelijk verkeer kreeg toegewezen. 
Deze en andere vaststellingen doen bij menigeen de vraag rijzen : hoe lang zal 
«Afrikaans» nog standhouden in zuidelijk Afrika? 

NEDERLANDS AAN DE KAAP 

Toen Van Riebeeck met zijn gezellen in 
1652 aan de Kaap aan wal stapte kon de 
hoofdman van de Hottentotten, waarmee 
hij in kontakt kwam, al enkele woorden 
« Hollands » met hem praten. Er waren toen 
ook al kleurlingen aan de Kaap. Een en 
ander was een gevolg van de stranding, 
omstreeks 1580, van een Nederlands schip, 
de «Haarlem». 

Wij weten reeds dat de taai van de eerste 
blanke vestiging aan de Kaap het Neder
lands was. Al de inwijkelingen die er na Van 
Riebeeck aankwamen, óók de Franse Hu
genoten, namen ze als omgangstaal over 
Zo ver van het moederland ging dit Neder
lands zich al spoedig op een eigen manier 
ontwikkelen. Men mag niet vergeten dat de 
meeste inwijkelingen dialektsprekers wa
ren, en dat de anderstalige inwijkelingen 
het Nederlands «op hun manier» overna
men, evenals de Hottentotten en de inge
voerde slaven. In de loop van de volgende 
eeuwen zou daaruit geleidelijk het «Afri
kaans » groeien, dat ons vandaag voorkomt 
als een sterk vereenvoudigd, bijna kinderlijk 
Nederlands met veel dialektklanken erin 
Het Nederlands bleef nochtans de schrijf
taal tot in de 19e eeuw en officiële taal tot 
in het eerste kwart van de 20e eeuw 
Omstreeks 1800 kon men niettemin al spre
ken van «Afnkaans». In de loop van de 19e 
eeuw werd deze taal steeds bewuster als 
schrijftaal aangewend. In 1875 ontstond de 
eerste taalbeweging met «Die Genoot
schap van regte Afrikaanders » o.l.v J.S. du 
Toit. Die beweging verwaterde nadien, 
maar in het begin van de 20e eeuw werd 
ze, onder impuls van Totius (zoon van du 
Toit), Louis Leipoldt en Eugen Marais, zeer 
sterk. In 1925, onder eerste-minister Hert
zog, werd het Afrikaans als officiële « amb
telijke » taal erkend. Voordien had de politi
cus Lord Milner alles in het werk gesteld 
om de Afrikaanssprekenden te verengel
sen, wat hem hoegenaamd niet lukte. (Na 
de Anglo-Boerenoorlog hadden de Engel
sen het voor het zeggen in Zuid-Afrika). 
In 1933 volgde de bijbelvertaling in het Afri
kaans, en momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan het grote officiële woor
denboek. 

VERSNELDE EVOLUTIE 

Een eeuw geleden was Zuid-Afrika overwe
gend een landbouwland. De blanke bevol
king woonde wijdverspreid. De bindende 

gemeenschapsfaktoren waren kerk en on
derwijs, die meestal Afrikaans gebruikten. 
Tegen het einde van de 19e eeuw werd 
Zuid-Afrika een mijnbouwland, vooral na de 
ontdekking van goud op de Witwatersrand 
en diamanten nabij Kimberley. Dit lokte o.m. 
heel wat buitenlanders. 

Dan kwam de Anglo-Boerenoorlog, die een 
fel versterkte invloed van het Engels voor 
gevolg had. 

Sinds de tweede wereldoorlog kent het 
land een aanzienlijke nijverheidsontwikke-
ling, en een versnelde koncentratie van de 
blanken in de steden. In 1921 woonde nog 
maar 40 % van de blanken in de steden, in 
1970 was dit reeds 88,2 % en men ver
wacht dat dit percentage in 1980 zal opgelo
pen zijn tot méér dan 90 %. 

Het spreekt vanzelf dat al die faktoren (en 
er zijn er nog tal van andere), en vooral dan 
de trek van de Afrikaners van het platte
land naar de steden toe, niet zonder 
invloed blijven op het taalgebruik 

Wij kunnen in het bestek van dit artikel niet 
diepgaand op de kwestie der taalverhoudin-
gen (vooral Afrikaans-Engels) ingaan, maar 
die taaiverhoudingen en hun evolutie, ge
plaatst in de kontekst van een zeer snel 
evoluerende maatschappij, zou het onder
werp kunnen zijn van een biezonder boeien
de studie. Het is mijn ervaring, tijdens de 
korte tijdsspanne dat ik in Zuid-Afrika was, 
dat er in de verhoudingen Engels-Afrikaans 
heel wat vergelijkingspunten te vinden zijn 
met de verhouding Frans-Nederlands in Bel
gië. De ondervindingen en de evolutie op 
taalgebied in Zuid-Afrika, waar Engels en 
Afrikaans geen eigen territorium liebben 
maar door ell<aar heen worden gesprol<en. 

UIT DIE BURGER 
Die N^gwag — 'n kuns-

werk wat uit die sewentiende 
eeu dateer — sa! moontlik 
herstel kan word, maar dit 
sal lank duur, het 'n direkteur 
van die museum, mnr. Simon 
Levie, gesê. 

Volgens die opsieners by 
die museum het De Rijk buite 
die gebou gewag en reguit 
na die skildery gestap toe 
die deure oopgaan. 

Hy het te naby aan die 
skildery gaan staan en is deur 

n wag gevra om verder terug 
te staan. De Rijk het die 
saai verlaat, maar 'n rukkie 
later teruggekeer en die skil
dery meer as tien keer met 
'n mes gesny. 

'n Opsiener het gesê die 
man is waarskynlik 'n gods
dienstige fanatikus. Hy het 
na bewering geskreeu hy is 
deur Christus gestuur om die 
skildery te vernietig. 

Volgens 'n polisiewoord-
voerder is De Rijk deur 'n 

Te Paarl staat dit monument ter ere van het Afrikaans. 

zouden wellicht nuttige gegevens kunnen 
opleveren voor de studie van de Brusselse 
taalsituatie (en vice versa) waar dezelfde 
toestand bestaat 

VANDAAG EN MORGEN 

Zuid-Afrika is een typisch meertalig land, en 
zal het nog wel heel lang blijven. De blan
ken vormen nu 17,8 % van de totale tievol-
king (1970). Men verwacht dat zij in het jaar 
2000 nog slechts 13,7 % van de totale 
bevolking van Zuid-Afrika zullen uitmaken. 
Hun talen (Afrikaans 56,3 %, Engels 37,3 % 
in 1970) zullen in 2000 naar verwachting als 
volgt geëvolueerd zijn: Afrikaans 52 %, 
Engels 36 %. 
Naast de blanken zijn er de kleurlingen. Zij 
spreken momenteel voor 85 % Afrikaans, 
maar er is bij hen een neiging om — naar
mate ZIJ de sociale ladder opklimmen — 
over te schakelen naar het Engels. De rege-
ringspolitiek is ook niet erg bevorderlijk 
voor de liefde van de kleurlingen voor het 
Afrikaans, dat bij hen te veel overkomt als 
een taal van de «verdrukkers». De kleur
lingen vormen nu (1970) 9,5 % van de Zuid
afrikaanse bevolking, in 2000 zal dit onge
veer hetzelfde percentage zijn (9,7 %). 
De Aziaten (0,7 %) spreken overwegend 
Tamil en Hindi, en in de omgang naar buiten 
vooral Engels. 
De grootste bevolkingsgroep in Zuid-Afri
ka, de Bantoes, spreken een tiental verschil
lende talen, die wel min of meer aan elkaar 
verwant zijn. De Bantoes vormen nu al 
70,1 % van de totale bevolking, en in 2000 
wellicht bijna 75 %. Algemeen wordt ver
wacht dat het gebruik van de Bantoetalen 
in de komende decennia sterk zal toene
men. Voor zover de Bantoes zich bedienen 
van een « Blanke » taal, zal dit meestal het 
Engels zijn. 
ZAL AFRIKAANS 
STANDHOUDEN? 

Het Afrikaans, deze dochtertaai van ons 
Nederlands, zal het in de toekomst dus niet 
onder de markt hebben om zich te handha
ven. 
Het zal de taal zijn — feiten zijn feiten — 
van een kleine (maar wel invloedrijke) min
derheid van de Zuidafrikaanse bevolking. In 
de mate dat haar karakter van «blanken-
taal» wordt onderstreept (o.m. door het 
regeringsbeleid, ondanks bepaalde handige 
verklaringen van Vorster zoals • « Afrikaans 
is een eigen taal van Afrika ») zal deze taal 
door de niet-blanken meer en meer worden 
verlaten voor het «internationale » en «libe
rale » Engels. Wordt Afrikaans echter gepro
moveerd als « meervolkige » en eigen-Afri-
kaanse omgangstaal, dan krijgt ze wellicht 
onvermoede nieuwe kansen in zuidelijk Afri
ka. 
Het Engels zal een geduchte konkurrent blij
ven in alle omstandigheden, omwille van de 
grote en internationale verspreiding van die 
taal. 
Zoals op vele andere terreinen de toe
komst voor Zuid-Afrika onzeker is, geldt dit 
ook voor de taal van de Afrikaners. 
Ik heb echter tijdens mijn reis kunnen erva
ren dat zeer velen onder hen alles voor hun 
moedertaal over hebben, en dat zij een 
volk vormen dat zich in het verleden ook in 
de moeilijkste omstandigheden heeft weten 
te handhaven, 
(slot) Paul Martens 
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Als je er niet meer mei den lijve bij betrokken bent ondervind je welke 
. hondenstiel» het werk van een parlementslid kan zijn indien je wil 
aanwezig zijn waar je moet en doen waarvoor je betaald bent. Heim
wee naar de stiel en de stal. . . ja, maar tevens tevredenheid met de gro
tere rust en vrijheid. Je kan het je dan gemakkeli jker veroorloven 
gelijk of ongelijk te hebben. Je kan sommige dingen op afstand gaan 
bekijken. O p afstand.. . ja wellicht ook in de ruimte en in de tijd. 

li 

op 
afstand 
bekeken 

KOLLABORATIE 
HIER EN ELDERS 
EN VROEGER 

W i e over amnest ie , repress ie en epura t ie s p r e e k t r oep t 
onvermi jde l i j k de « schu ldv raag » o p v a n de ko l labora t ie 
M o e t e n w i j daarb i j met eens v r a n k w e g d e v r a a g d u r v e n stel 
len naar het nat ionaal-social isme"? V e r r e v a n mij d e p re ten t ie 
en d e kompe ten t i e een •< k e n n e r » te zi jn v a n het nat ionaal -so-
c ia l isme, he t fasc isme, het fa lang isme, e n z , enz D a a r gaa t 
he t t en s lo t te met o m 
Bes t ra f f ing kan o p deze aa rde nooi t e e u w i g zi jn en best raf 
f ing IS al leen o i rbaar te a c h t e n o p g r o n d v a n schu ld In he t 
e k s t r e m e geva l de schu ld v a n hen die z ich werke l i j k inspan
d e n v o o r het nat ionaal -soc ia l isme 
D a n m o e t m e n met nagaan w a t W A S het nat ionaal-social is
m e "̂  V o o r de schu ldv raag ge ld t al leen 
W a t zag de b e s c h u l d i g d e in he t n a t i o n a a l - s o c i a l i s m e ? W a t 
k o n hi j er in z ien ? 
He t IS t o c h h is tor isch duidel i jk da t d e d o o r s n e e «ko l labora -
t e u r » (geste ld da t hij z ich als nat ionaal-social is t a f f i rmeerde , 
w a t veelal met bew i j sbaa r is) in het nat ionaal -soc ia l isme 
bepaa lde d ingen met zag en met z ien K O N en er w e l bepaa l 
d e d ingen in zag o f m e e n d e in te z ien 
O p deze g r o n d , da t een beèchu ld igde in h o o f d z a a k ve roor 
dee ld w o r d t o p w a t hij bedoelde, m o e t e n w i j met al leen o m 
k lement ie v e r z o e k e n maa r g e w o o n w e g «met schu ld ig» plei
t en 
Ko l labora t ie is e e n w e r e l d w i j d versch i jnse l in d e t i jd e n in d e 
ru imte en w o r d t (bij b e s c h a a f d e vo lkeren) na e e n t i jd s t eeds 
g e v o l g d van amnest ie , of ze l fs met v e r v o l g d 
O n d e r het A n c i e n Reg ime w a r e n d e abso lu te v o r s t e n vee l 
insch ikke l i jker d a n de m o d e r n e pa t r io t ten van het s taa tsnat io -
na l isme Herhaa lde malen w e r d ons g r o n d g e b i e d beze t d o o r 
v i jand ige legers en te lkens ko l l abo ree rden de i nheemse au to -
n te i ten Z i j l egden zel fs d e e e d v a n t r o u w af a a n het v i jand ige 
s t a a t s h o o f d 
Na de zegev ie rende in tocht v a n « v i jand ige » legers w e r d het 
Te D e u m g e z o n g e n v o o r de Heer de r He i r scha ren d ie de 
s t r i j dk rach ten v a n de o v e r w i n n a a r g e z e g e n d h a d V o o r 
z o v e r r e ik het mij h is tor isch her inner w e r d daa r n iemand v o o r 
bes t ra f t 
D e gehe le Franse per iode w a s een ko l labora t ie me t de Fran
se Republ iek en met N a p o l e o n en na de val v a n N a p o l e o n 
w e r d n iemand best ra f t , ze l fs met o m m e d e b u r g e r s verk l ik t te 
h e b b e n Het a m b t e n a r e n a p p a r a a t v a n N a p o l e o n w e r d ze l fs 
b e h o u d e n 
O n z e revanch is t i sche l andgeno ten wi l len « d e w r a a k » bl i jven 
han te ren tegen V lam ingen d ie te g o e d e r t r o u w m e e n d e n hun 
vo lk te d ienen d o o r ko l laborat ie me t een ve rwerpe l i j k reg ime 
Z I J zi jn vaak de ee rs ten o m d e ko l laborat ie van nat ional is ten 
e lders o p het voe t s tuk te ve rhe f f en 
Z i j n de N o o r d - V i e t n a m e z e n die k o m m u m s t i s c h e hulp aan
v a a r d d e n w i s en zeker k o m m u m s t e n of zi jn het nat ional is ten 
d i e ko l l aboreerden voo r de bevr i jd ing van hun vo lk *? (Of ze 
gel i jk of ongel i jk hadden laat ik in het m idden) 
D e ex -geko lomseerde vo l ken d ie v r e e m d e hulp aanvaa rden , 
d o e n ze het uit aanhanke l i j khe id aan een ideologie o f o m de 
vr i jhe id te bevech ten '̂  (Ik laat o p n i e u w in het m idden of ze 
wel l icht met van b e d o p s t ro ge raken) 
W i e het ko l l abo ra t ie fenomeen in het a lgemeen wil beoo rde 
len, los van de k lem-Belg ische kon teks t moe t nu eens e inde
lijk naas t de a r g u m e n t e n «k lemen t i e» en «ve rzoen ing» , die 
hun gew i ch t hebben , het a r g u m e n t « met schu ld ig » d u r v e n te r 
tafe l leggen 

Het zal w e l zo u i t komen da t dit a r g u m e n t n ie t v o o r alle geva l 
len geldt maa r d a n is het o n g e z o n d de w r a a k die nu de mot ie 
«bes t ra f f i ng» o v e r s c h a d u w t , te b l i jven u i toe fenen o m d a t er 
o p 10 geva l len een, t w e e of d n e in g ro te re of k le inere ma te 
s c h u l d i g e n w a r e n 

Dr M V A N H A E G E N D O R E N 

JAN VERROKEN EN DE A 9 

In de nieuwsmedia werd aangekon
digd dat de h Jan Verroken volksver 
tegenwoordiger erin geslaagd is de 
A9 te laten schrappen Dit is een 
totaal verkeerde en bovendien zeer 
verwarrende voorstelling van zaken 

De afgeschafte A9 is het stukje auto
weg dat gepland was tussen Roesela-
re en de E3 te Kruishoutem Het 
maakte vroeger deel uit van de zg 
Vlaamse Autoweg In de Kamer heeft 
de h Verroken de indruk gegeven 
dat aldus 250 km autoweg kon ge
schrapt worden Deze Vlaamse Auto
weg werd nooit door iemand ernstig 
genomen en kwam nooit ter sprake 
in het plan 76 80 Aldus heeft de h 
Verroken aan zijn volk een ondienst 
bewezen minister Defraigne was 
maar al te happig om daar op in te 
gaan en aldus de indruk te wekken 
dat hij aan de fameuze opiniepeiling 
toch een zeker gevolg zou geven 

De bedoeling van de h Verroken is 
dubbel hij wil zijn eigen autoweg A9 
door de Vlaamse Ardennen veilig stel
len en de boeren uit West-Vlaande 
ren weghouden van de betoging te 
Oudenaarde op 24 april 

Het IS een meer dan bevreemdende 
zaak dat een volksvertegenwoor
diger uit het arrondissement Ouden
aarde een weg in de arrondissemen
ten Roeselare-Tielt en Gent laat af
schaffen 

Waarom werd niet klaar en duidelijk 
gezeg dat de autoweg Roeselare-
Kruishoutem vervangen wordt door 
een expresweg op een nieuwe trace, 
hetgeen voor de boeren (zeker in 
een vlakke streek, weinig verschil uit 
maakt 

Intussen denken vele in de Vlaamse 
Ardennen dat de A9 er met komt 
De Omer Wattez Stichting klaagt 
vooral het feit aan dat de h Verroken 
aan het land de indruk wil geven dat 
hl] een verwoed tegenstander is van 
autowegen daar waar zijn enige be
doeling IS « zi|n » autoweg door de 
Vlaamse Ardennen erdoor te krijgen 

Names de Omer Wattez Stichting, 
dr U Libbrecht, voorzitter 

ten CVP en PVV maar al te zeer dat 
de Volksunie bij de volgende verkie 
zing opnieuw zou vooruitgaan 

ZIJ schakelden ongeveer alles in 
waar ze 't voor het zeggen hebben 
en vooral hun pennendders in de dag
bladen trachten tot op vandaag onze 
partij in diskrediet te brengen 

Op de lange duur zouden deze onbe
schaamde heren nog durven bewe
ren dat WIJ in 1963 de poort voor de 
verfransing van de Brusselse randge
meenten hebben opengezet i 

Met alle middelen trachten ze nu ver
deeldheid en verwarring te zaaien in 
Vlaanderen 

Welnu, ze zullen hierin met slagen i 
De Vlaming weet nu van langs om 
meer in wat voor een onding van een 
Staat hij leeft 
— De Waalse •< landgenoten » heb
ben het voortdurend op onze centen 
voorzien 
— De Brusselse franstaligen willen 
onze grond stelen 
— CVP en P W , die jarenlang ver
stokte umtansten waren en nu plotse
ling schijnfederalisten worden, om 
met helemaal in 't museum te gera 
ken, zoals de BSP te wachten staat 

F.C., Antwerpen. 

WEGWERPMENSEN 

In de pers lazen wij enige d^gen gele
den een bericht over het geschatte 
aantal van 140000 minder-validen m 
het land Wij vonden dit cijfer wel iets 
aan de lage kant tot wij, tot onze ver
ontwaardigde verbazing verder lazen 
«Minder-validen boven 65 jaar zijn 
hierbij met meegeteld» Moeten wij 
hieruit besluiten dat wij, ouden van 
dagen als een te verwaarlozen groep 
wegwerpmensen worden aangezien ' 
Zijn de 60000 bejaarde minder-vali
den die ingevolge de wet van 6 juli 
1973 een aanvraag voor de bijkomen
de tegemoetkoming of hulp van der
den hebben ingediend dus werkelijk 
met meer van t e l ' Men zou het wel 
gaan geloven gezien de aanvragen 
reeds meer dan twee en half jaar lig-

MEER DAN OOIT 

Nog enkele maanden en voor de 
heer Leo Andermans breekt het uur 
van de waarheid aan 

Sedert de opname van prof Perm en 
zijn Rassemblement Wallon in de 
regering heeft de Eerste Minister wel 
licht begrepen dat men zich m Vlaan
deren met ongestraft meer kan over
leveren aan de willekeur van de 
Walen 

Daarom vond CVP voorzitter Mar 
tens het nodig voor de tweede maal 
te pogen de Volksunie in de val te lok 
ken Opnieuw is deze lepe man er 
met in geslaagd Hij en PVV voorzit
ter Grootjans verklaarden zich im 
mers akkoord inzake toegevingen 
rond Brussel op voorwaarde dat de 
Volksunie voor zondebok zou spe
len i 

Van de socialisten hebben ze immers 
niets te vrezen Die voeren gewoon 
weg geen oppositie en daarom wis 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
bneven De andere public eren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi| behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
vgn de mhoud te veranderen 
De opmie. vertolkt in een lezersbrief, 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

gen te rotten in het moeras van de 
Brusselse administratieve rompslomp 
zonder dat er tot nu toe het minste 
gevolg aan is gegeven Dit maken wij 
op uit de talrijke bittere klachten In de 
zeldzame gevallen waar wel een be
slissing is getroffen hebben de be
langhebbenden van de toegekende 
bedragen nog geen centiem gezien 
W I J wijzen hier op de onrechtvaardig
heid het toekennen van de bijkomen
de tegemoetkoming en de hulp van 
derden voor deze oude mensen af
hankelijk te maken van het gewaar
borgd inkomen voor bejaarden, waar

door de wet van 6 7 73 oorspronkelijk 
bedoeld als voordelig voor 60000 min
der-validen, in grote mate wordt ont
kracht De bejaarde wiens pensioen 
dit laag levensmimmum overschrijdt, 
wordt van de voordelen van de wet 
uitgesloten terwijl de valide gepensio
neerde zich een bijverdienste van 
3 600 fr per maand mag verwerven, 
ongeacht het bedrag van zijn pen
sioen Welke bejaarde minder-valide 
is daartoe in s t a a t ' Waarom deze 
schromelijke discriminatie' ' 
Laat minister De Paepe in zijn toespra
ken voor parlement en TV maar wij
zen op zijn bezorgdheid voor de minst-
bedeelden, voor de echte noodlijden
den de oude sukkelaars heeft hij nog 
mets gedaan 

R R, Zeveneken 
E.D.L, Gent 

GEHALTE... 

In het artikel <• de kracht van de deka-
dentie » verschenen in Wij nr 19 van 
25 maart j 1 komt in verband met Gus-
tav KLIMT volgende zinsnede voor 
«die o a naar Brussel genodigd 
wordt voor een muurschildenng in 
het befaamde Maison Solvay van 
Horta» Die zinsnede stemt over
een met de werkeli jkheid, inzover 
men •< Maison Solvay » door •< Palais 
Stoclet» vervangt, « Horta >• door 
" Joseph Hoffmann », « muurschilde
ring » door <• mozaïek » en « geno 
digd » door « aangeraden (door Hoff 
mann)» Hierbij wijzen we erop, 
dat het Paleis Stoclet met genoemde-
mozaïek nog immer in hun oorspron
kelijke toestand bestaan (Leopold-ll-
Square - Tervurenlaan Brussel) 

De rest van de informatie die in dat 
artikel wordt geboden is van hetzelf
de gehalte De kriticus van dienst 
heeft overduidelijk laten blijken dat 
hij bitter weiniq weet en noq minder 
begrijpt van de Centraaleuropese kul 
tuurwereld, waarin Wenen een der 
grootste « geestes-kontinenten •• is 
Verwonderl i jk is zulks niet omdat het 
zo typisch • Vlaams » is i 

Waarom moet de steller van vermeld 
artikel het alleen hebben van de 28 
SCHIELE tekeningen in Parijs zon
der dat hij daarbij ook maar enige ver 
melding geeft van de 105 KLIMT te
keningen die terzelfdertijd m Essen 
aan de Ruhr tentoongesteld worden 
(en waarbij in de kataloog een bnijan 
te repliek te vinden is op de gewraak 
te onjuistheden] •? Omdat voor de 
.< bewuste Vlaming •• het Centraaleu
ropese kultuurgebeuren " een boek 
met zeven zegels >• bli jft, alhoewel 
hem menig sleutelbegrip ter beschik 
king staat langs de natuurlijke ver 
wantschap met de Duitse kuituur 
Maar het is ondertussen wel gewe
ten dat de •• bewuste Vlaming » op 
kultureel gebied mets anders wil ken
nen en overigens mets anders wenst 
(een soort Pavlov refleks ' ' ] dan een 
«Vlaamse vertaling» van hetgeen 
Frankrijk gewaardigt aan te bieden 
Uit dit schrijven moge echter blijken, 
dat met iedereen vrede neemt met 
dergelijke kulturele •• aalmoezen » 

H S., St-Kateli jne-Waver 

VUJO 
Het dagelijks bestuur van de VU-Jongeren stelt vast dat het Belgisch staats
hoofd een enige gelegenheid heeft laten voorbijgaan om — n a v zijn vijfentwin
tigjarig ambtsjubileum — door een verzoenend gebaar de tegenstellingen, die 
dit land reeds meer dan dertig jaar verscheuren uit de weg te ruimen België 
schijnt er echter fier op te zijn het enige land ter wereld te zijn waar amnestie 
voor politieke feiten van de tweede wereldoorlog nog steeds geweigerd wordt 
Het dagelijks bestuur van de VU-Jongeren betreurt in de gegeven omstandighe
den dan ook dat zelfs een beperkte afvaardiging van VU-parlementsleden de 
viering van het staatshoofd in het parlement bijwoont des te meer omdat een 
dergelijke viering de aandacht van de publieke opinie afleidt van belangrijke poli
tieke gebeurtenissen, zoals b v de aktuele basisaktie in <• Prestige » te Tessender-
lo 
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KRIS VERSYGK 
SCHITTEREND LAUREAAT 
VAN DE WERFKAMPANJE 1976 
De « Gentenaar » Kns Versyck ^40j van Brugse afkomst en opgegroeid in de 
Westvlaamse polders is dit jaar onbetwistbaar de vedette van onze abonnemen
ten werfkampanje 1976 
Kris IS leraar aan de RMS te Haaltert, sekretaris van Ziekenfonds Flandria, en als 
VU mandataris ondervoorzitter van de Provincieraad van Oost Vlaanderen 
HIJ IS een doorduwer die van aanpakken weet Dat leerde hij op de ouderlijke hoe 
ve De twee Brugse Guido s (Van In en Deroo) brachten hem reeds zeer jong in 
kontakt met de Vlaams nationale partij Kolporteren met ons weekblad leerde hij 
van de Gentse crack op dat terrein Stefaan De Zitter 
Hoe hij het klaarspeelde om zo n formidabel aantal punten te skoren ' . Mijn uitge 
breid sociaal dienstbetoon in het kader van Flandria > zegt Kris « brengen mij in 
kontakt met vele mensen Het personeel van Flandria hielp mij ook buitengewoon 
bij het selekteren van nuttige adressen En voor het overige er persoonlijk werk 
van maken Mensen aanspreken argumenteren, er met voor terugschrikken gere
geld op stap te gaan hoewel de telefoon ook fieel nuttig is ik maakte 40 nieuwe 
jaarabonnees per telefoon •• 
Kris IS nu al bezig met de voorbereiding van de volgende werfkampanje door het 
selekteren van adressen 
Een bouwer zoals wij er meer nodig hebben Hartelijk proficiat Kris. en bedankt 

sSyMf 

En dit zijn dan de verdienste

lijke kaderleden, die onmid

dellijk op de « kopgroep » vol

gen in de algemene rang

schikking. 

21 Roger Vandenbiicke - leper 

194 

22 Willem Nollet - Hove 192 

23 Frans Vandeneynde - Leuven 
154 

24 Liliane Stevens - Zwijndrecht 
151 

25 Eugeen Franco - Oostende 

143 

26 Noel Lecompte - Wervik 138 

27 Hektor Huysmans - Kapelle 
o/d Bos 132 
Nicole Van Es - Bertem 132 

29 Francis Anthonis - Herentals 

120 

30 Alfons Bradt - Merksem 106 

31 Frans Van Dessel - Nijlen 105 

32 Koen Bertho - Ekeren 104 

33 Hektor De Bruyne -

Antwerpen 102 

34 Koenraad Dirckx - Schoten 96 

35 Jaak Gabriels - Bree 93 

36 Hugo Casteels - Hofstede 87 
Staf Van Looveren -
Wommelgem 87 

38 René De Ranter - Aartselaar 
84 

Mathieu Meeuwis -

« ^ ^ 41 
• ü » ^ 
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Opoeteren 
Lode Van Put - Heverlee 
Vik De Winne - Dilbeek 
Gerard Goyens - Dilsen 

84 
84 
72 
72 

Piet Sevenns - Zwijndrecht 

Agnes Van der Steen -
Dendermonde 
Jan Cauberghs - Koersel 

72 

72 
70 

Cyriel Michem - Dendermon

de 
Georges Van Gysegem -
Merelbeke 
Luk Deheusch - Niel 
Maunts Passchyn - Meise 
Robert Arickx - Duisburg 
Jo Belmans - Geel 

69 

66 
63 
61 
60 

Maunts Coppieters - Nieuw- 1 
kerken-Waas 
Paul Raskin - Bilzen 

60 
60 

Vorig jaar behaalde Aalst met brio de erewimpel Dit jaar moeten de 
verdienstelijke Aalstenaars Bert De Cremer arr voorzitter, en volks
vertegenwoordiger De Kegel, het afleggen voor de Gentenaar Ver-
syck Maar het is met ere, want bekijk even hun resultaat i En dit 
doen ze reeds twee jaar na elkaar 
En hartelijke dank verder aan alle getrouwen van onze •<top-20» om 
de geleverde inspanning, de zoveelste keer al Proficiat, vrienden en 
tot WIJ elkaar weldra weerzien bij een goed ^las 

1. Kris Versyck - Gent 2805 
2. Georgette De Kegel - Ninove 1030 
3. Pert De Cremer - Denderhoutem 

905 
4. Jef Nagels - Oostende 831 
5. Juul Moens - Antwerpen 731 
6. Jef Vinex - Erps-Kwerps 691 
7. Koen Van Meenen - Heusden-VI. 

678 
8. Joris Depré-Tervuren 656 
9. Geert Bourgeois - Izegem 623 

10. Bob Ryckbosch - Deinze 615 
11. Jan Caudron - Aalst 560 
12. Jozef Labaere-Kortri jk 479 
13. Daniël Denayer-Aalst 418 
14. Jan Roux-Genk 312 
15. Anny Lenaerts - Wilrijk 305 
16. Theo Beenders-Zaventem 269 
17. Ferre De Beuckelaer- Kontich 258 
18. Raf Lintermans - Veurne 249 
19. Pieter Leys-Brugge 224 
20. Miei Van Langendonck-

St.-K.-Waver 208 
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Mim\ 
APRIL 

11. 

16. 
17 
21 

22 

23 

24 

25 

Antwerpen (arr.): Arr. raad om 20u30 in lokaal Trefpunt te Deur-
ne (dus niet op 9 april). 
Booischot: 3de Kleinkunstavond van VUJO om 20u in de Paro
chiezaal. Pijpelheide Op het programma: Wim De Craene. 
Inkom 60 fr 

Wi jnegem: Informatie- en gespreksavond over « Federalisme, 
vi/at IS dat eigenlijk ? » door volksvertegenvi/oordiger J Vande-
meulebroucke, in zaal De Schuur, Wommelgemsesteenweg 
16a In samenvi/erking met het Dosfelinstituut 
Hoboken : Rondrit mikrovi^agen en werftocht 
Duf fe l : Arr. raad in Gildenhuis, Stationsstraat 1. 
N i j len : Kinder-Paasfeest van 14 tot 17u in zaal Nilania 
Merksem: Kernvergadering om 20u30 in Ontmoetingscen
trum, Bredabaan 298 
Merksem : VUJO-ledenvergadering om 20u30 in Ontmoetings
centrum, Bredabaan 298 
Merksem : Gezellig samenzijn met etentje in zaal Tijl. Breda
baan 298, om 20u30 Georganiseerd door de Vrouwen van Van
daag 
Halle-Kempen : Verbroederingsbal met St-Antonius-Brecht en 
Zoersel, om 20u30, in het café Bakkershof, Eikenlaan 
Mor tse l : Lentefeest om 20u in het Atrium, Hof van Rieth. Breu-
gelavond tegen de pnjs van 130fr. 
Duf fe l : VU-bal in het Gildenhuis met het show- en dansorkest 
De Sioux 
Boom : Wandelkoncert met harmonie Kempenland. 
Wi l r i j k : Natuurwandeling naar Blaasveld-Broek Samenkomst 
om 13u, Blaasveld, Broekstraat (grote parking) 
Antwerpen (stad): Lentewandeling naar de Brabantse Arden
nen Bijeenkomst om 11u aan de kerk te Linkebeek Of vertrek 
met eigen wagen vanuit Antwerpen (Permeke eind Jan van 
Rijswijcklaan om 9u30). Eten meenemen Reisleider J Moens 

ANTWERPEN (Arr.) 

KOLPORTAGE 28 MAART 
Onder leiding van senator De Bruy-

ne en volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens trok een arrondissemente-
le kolportagegroep naar de Rupel-
streek. Begeleid door 3 radiowagens 
werden de dorpen Rumst, Reet en Ter-
hagen ruim 2 uren intens bewerkt In 
het totaal werden 291 nummers van 
het speciale kolportagenummer aan 
de man en aan de vrouw gebracht 
Per gemeente gezien kregen wij vol
gende resultaten: Rumst 118, Terha-
gen 44 en Reet 129 eksemplaren. 

Bij een volgende gelegenheid ho
pen wij op nog meer verkopers. Afde
lingen die een kolportage wensen te 
plannen nemen kontakt op met het 
arrondissementeel bestuur. 

ANTWERPEN (Stad) 

BUSSEN 
Wie mee wil bussen geeft een sein

tje aan het sekretariaat tel 368465. 

BERCHEM 

SEKRETARIAAT 
Ons afdelingssekretariaat is elke 

dinsdag van 19 tot 21 u open Al onze 
leden zijn daar welkom voor inlich
tingen of dienstbetoon Adres • Paul 
Baetens, Vredestraat 12, tel 3085 01 

BORGERHOUT 

VL NAT ZANGFEEST 
Om er zeker bij te zijn kan u nu al 

uw kaarten bestellen op ons sekreta
riaat Normale verkooppri js • genum
merde plaatsen 200 fr en ISOfr In 
groepsverband 150 fr en 120 fr. 

GEBOORTE 
Op 23 maart werd Roeland gebo

ren, zoon van Joris en Lucy Dirks-
Van Huygevoort Onze hartelijkste 
gelukwensen aan de ouders alsook 
aan de fiere grootouders gemeente
raadslid Frans Dirks en mevrouw. 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Personen, die lid willen worden of 

abonnent(e) op « WIJ », richten zich 
bij voorkeur tot het VU-sekretariaat 
of tot een bestuurslid. Hoofd l id . 
120 fr Bijhd en Jeugdlid 60 fr Abon
nement tot einde 1976 . 410 fr Gees-
tenspoor 72, Ekeren Tel.: 41 0441 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

VU-medewerkers en -medewerk
sters zijn steeds welkom in onze 
afdeling Men gelieve zich te wenden 
tot het VU-sekretanaat, Geesten-
spoor 72, tel 41.04.41 

HOVE 

Wegens het groeien van onze VU-
afdeling en we nog verdere uitbreidin
gen voorzien, werven wij denkers, 
raadgevers, schrijvers, plakkers en 
bussers aan Wij verlangen van de 
kandidaten een grote dosis idealisme 
en een beetje vrije tijd Wij bieden 
hen een goede en plezante werk
sfeer. Kandidaturen sturen naar Wil
lem Nollet Wouwstraat 82 of tel 
55 6546 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
1951-1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziektevergoeding voor 

Dagvergoeding 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

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

Bestendige sekretariaten : 

Kipdorp 40, 2000 Antwerpen - Tel. 031/32.73.05 (2 I.) 
Brabant: E. Jacqmainlaan 124, 1000 Brussel — Tel. 
02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9, Hasselt — Tel. 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN -i- ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

ANTWERPEN 
MERKSEM 

NAKLANK HALFVASTENFEEST 
Een 25-tal kinderen, allen om het 

leukst verkleed, namen deel aan het 
Halfvastenfeest ingericht door Vrou
wen van Vandaag, op 28 maart jongst
leden Met verschillende spelletjes 
werden de kinderen beziggehouden 
En door middel van een tekenwed
strijd koos men Prins Karnaval Een 
zeer gewaardeerde verrassing wa
ren de smakelijke, geurige smoutebol-
len waaraan ze zich te goed konden 
doen 

Aan onze dames hartelijke proficiat 
en nog meer zulke initiatieven 
A T L A N T A - P A U L U S 2 - 3 

Niettegenstaande de uitslag toch 
een goede partij voetbal, met doel
punten op de 15e (0 — 1), de 16e 
r i - 1 ) , de 25e ( 2 - 1 1 en de 32e mm 
(2 — 2 na strafschop) van de eerste 
speelhelft Na de rust ging het spel 
weer gelijkmatig op langs beide zij
den tot de bezoekers op de 76e mm 
de stand op 2 — 3 konden" brengen, 
wat ook de einduitslag zou worden. 

Onze laatste kompetit iewedstri jd 
zondag 11 april op ons terrein, om 
lOuSO W e nemen eveneens deel aan 
het Paastornooi ingericht door Vlug 
Vooruit op 18 en 19 april. De eerste 
dag spelen we om 11 en om 15u op 
het terrein Keizershoek 
VLAAMSE JUTSOKA - DOJO 

Iedereen die in goede gezondheid 
verkeert kan lid worden van de 
Vlaamse Jutsoka, aangesloten bij de 
Jiu Jitsu-federatie De lessen worden 
gegeven door een erkend oefen
meester tijdens de oefenstonden m 
de Gemeentelijke Sporthal, Rode 
Loopstraat te Merksem Elke dinsdag 
en vrijdag van 20 tot 22u voor iede
reen vanaf 16 jaar Elke woensdagna
middag van 14 tot 16u speciale jeugd-
trainmg voor jongeren van 8 tot 15 
jaar Gratis toegang voor het publiek 
en aspirant Jutsokas Komt U ook 
eens kijken ' 

DR BORMSHERDENKING 

Op zondag 11 april zal de jaarlijk
se dr Bormsherdenking doorgaan 
Na de h mis in de St-Bartolomeus-
kerk (Oude Kerk) om lOu zal in 
optocht naar het kerkhof worden 
opgestapt, waar iedereen de gelegen
heid zal krijgen een persoonli jke bloe
menhulde aan het graf te brengen 
Na deze bloemenhulde wordt samen
gekomen m het Gemeentepark, waar 
Karel Dillen de gelegenheidstoe
spraak zak houden 

BLAUWVOETMARSMARATON 
Voor de 7e maal reeds gaat op 

zaterdag 10 april om lOu de Blauw-
voetmarsmaraton voor de jeugdbe
wegingen en jeugdgroepen door De 
rugnummers kunnen vanaf 9u wor
den afgehaald m zaal Tijl, Bredabaan 
298 Inschrijvingen kunnen nog 
steeds gebeuren bij Jan Leys, Van 
Praetlei 115 te 2060 Merksem. 

BORNEM 

Het bestuur wil langs deze weg 
iedereen hartelijk danken die mee
hielp aan het grote sukses van ons 
bal de leden die kaarten verkochten, 
ZIJ die prijzen aanbrachten voor de 
tombola, de werkers van de avond, 
en met te vergeten de vele aanwezi
gen, waaronder senator Wim Joris-
sen, volksvertegenwoordigers Ludo 
Sels en Joos Somers 

Ook hechten wij eraan alle hande
laars te danken voor hun milde giften 
voor onze tombola 

Uitslag tombola . 378 254 659 382 
752 669 241 065 Prijzen af te halen 
bij Hugo Segers, Doregem 24, Bor-

MECHELEN 

A N Z - 23 MEI 1976 
Op 23 mei 1976 organiseert de VU-

MEDEGEDEELD 

TALENKENNIS 
BETERE TOEKOMST 

«Wij reizen om (talen) te leren » is de 
leuze van de V T B , die ook op dit 
gebied de leden een voorbeeldig 
dienstbetoon sinds jaren waarborgt 
tegen de beste voorwaarden. Inzake 
het organizeren van studiereizen met 
de opzet het leren van vreemde talen 
te bevorderen heeft de VTB een zeer 
goede naam verworven. 
De taallessen worden in verschil len
de landen gegeven, d.w.z. Frankrijk, 
Duitsland, Groot-Brittanniè, Zwitser
land, Italië en de V.S.A., aan instel
lingen waarover de beste referenties 
ter beschikking zijn. Het logies ge
schiedt in een uitgekozen gezin, op 
deze wijze is de student steeds ver
plicht de taal van het land te gebrui
ken, uiteraard het beste leermiddel 
om de praktische taalkennis te verrui
men. In het taaicentrum worden de 
deelnemers in kleine groepen inge
deeld waardoor ieder de individuele 
aandacht van de leraar krijgt. 
De lessen worden gegeven door erva
ren en dinamische professoren, die 
de modernste onderwijsmetoden toe
passen. 

Vooral Groot-Britta>mië en de VSA 
hebben de grootste aantrekkings
kracht. Jongeren vanaf 15 jaar verblij
ven bv. gedurende 2 weken in de 
gezellige badplaats Exmouth/Devon 
(prijs 9.990 fr. - data 10 tot 24 juli en 7 
tot 21 augustus). 
Deelnemers vanaf 17 jaar gaan naar 
Brighton (prijs 9.390 fr. - data 3 tot 17 
juli - 31 juli tot 14 augustus en biezon-
der voor universitairen 4 tot 18 sep
tember). 
Al deze reizen worden begeleid door 
een VTB-medewerker. 
U kan uw zoon of dochter gedurende 
1 maand in de VSA te gast laten zijn 
van een Amerikaans gezin Dat kost 
27.000 fr vliegtuigsreis, volledig pen
sion, taallessen en uitstappen inbe
grepen. 
Belangstellenden vragen aan de VTB 
de brochure « Studievakanties » waar
in uitvoerige informatie. 
Alle inlichtingen : 
V T B . - Afdeling Studiereizen, St.-Ja-
kobsmarkt 45 - 47, 2000 Antwerpen -
Tel. 031/31.76.80. Vergunning nr. 
1185 - Kat. A 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

afdeling Mechelen, m samenwerking 
met het Vlaams Huis Brigand, een uit
stap per autobus naar het Antwerps 
Sportpaleis, om deel te nemen aan 
éen van de grootste klassieke Vlaam
se manifestaties . het Nationaal Zang
feest. Prijs van de bus 100 fr per per
soon Uiterste datum van inschrij
ving dinsdag 18 mei 1976 Verdere 
inlichtingen Brigand, Hoogstraat, tel 
015/4179 39 Een massale opkomst 
van Vlaamsgezinden is m dit politiek 
zo belangrijke jaar een << must» Wij 
rekenen op U i 

ZITDAGEN 
SENATOR JORISSEN 

De zitdagen van senator Jonssen 
die op paasmaandag vallen, wor
den een week uitgesteld en vin
den plaats op maandag 26 april, 
gewone uren Dit geldt voor VOR-
SELAAR, HERENTALS, OLEN, 
NOORDERWIJK en NIJLEN 
De zitdagen van maandag 12 april 
te BOOISCHOT, HERSELT, 
HEIST-OP-DEN-BERG en HOM
BEEK worden verplaatst naar 
woensdag 21 april, gewone uren 

Gemeentebestuur 
EDEGEM 

Een betrekking van 
SCHOONMAAKSTER 

HALVE DAGTAAK 
in tijdelijk verband 

is te begeven 
en een werfreserve 

wordt aangelegd 

Aanvangswedde : 10 329 fr bruto 
(index en haardgeld inbegrepen) 
Voorwaarden: minimum 18 jaar, 
Belg, goed zedelijk gedrag, medi
sche goedkeuring 
Aanvragen : eigenhandig geschre
ven, uiterlijk op 26 april 1976 op 
een postkantoor afgegeven, ver
gezeld van hiernavolgende be-
wijstukken, gericht aan het Kolle
ge van Burgemeester en Schepe
nen 
Geboorteakte, nationaliteitsbe-
wijs, bewijs goed zedelijk gedrag 
en zeden, en medisch getuig
schrift afgeleverd door het Provin
ciaal Instituut voor Hygiene, Natio-
nalestraat 155, Antwerpen 
Voor verdere in l icht ingen: Ge-
meentesekretariaat, tel 57 01 18. 

Gemeente EKEREN 

BIJ het gemeentebestuur van Eke
ren wordt een werfreserve aange
legd van tijdelijke betrekkingen 
van part-time assistent ten behoe
ve van de gemeentelijke biblio-
teek 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op de gemeentesekreta-
rie Veltwijcklaan 27, en gemeente
lijke biblioteek Driehoekstraat 43 
Aanvragen met de nodige bewijs
stukken te richten aan de heer 
burgemeester der gemeente Eke
ren, uiterlijk op 30 april 1976 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

• 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. 031/36.10.11 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091/22 45.62 
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BRABANT 

Tijdens het denderende bal van het arrondissement 
Brussei-Halle-Vilvoorde, vorige zaterdagavond in 
de Melizaal op de Heizel te Brussel, werden de 

«ouwe getrouwen» in de bloemetjes gezet Op de 
foto v.l.n.r mevrouw Maes, senator Bob Maes en 
Rom. De Craen, voorzitter van het arrondissement 

Foto : studio DANN 

BRUSSEL (Aggl.) 

DRINGENDE OPROEP 
Het huidige agglomeratiebestuur is 

als volgt samengesteld: Mon Van-
dyck, voorzitter - Luk Vandezande, 
sekretaris - Vik Van Aelst, penning
meester - Vik Roggeman, verantwoor
delijke propaganda - Daniël Nuyttens, 
verantwoordeli jke organisatie. Het se-
kretariaat is voorlopig gevestigd bij 
Luk Vandezande, Jules Besmestraat 
110. 1080 Brussel. Tel.: 425.56.22. 

Het bestuur richt een dringende 
oproep tot alle leden en simpatisan-
ten om samen te Brussel de gemeen
teraadsverkiezingen voor te berei
den. U kunt ons helpen in de uitbouw 
van onze afdelingen, ons financieel 
steunen op rekening 421-8080051-34 
Kredietbank - VU-bestuur. 

Verder vragen wij vrijwill igers om 
o.a. adressen te schrijven, pamfletten 
te bussen, huisbezoeken af te leggen, 
namen van Vlamingen door te geven 
enzomeer. Alle hulp wordt met dank 
aanvaard. 

heidslijst tot stand te brengen. Voor
onze leden en simpatisanten zullen 
Wim Meyers en Luk Vandezande de 
stand van de huidige besprekingen 
uiteen zetten, zodat zij kunnen reke
ning houden met eenieders mening. 
Een vergadering wordt belegd op 
woensdag 21 april a.s. te 20u30 in 
café Gastel, Simonisplein, 16, 1080 
Brussel. 

Dagorde : aanvulling van het huidi
ge bestuur - inlichtingen, eventueel 
verantwoording van beginselak
koord eenheidslijst - programma
punten te verwezenli jken in de een
heidslijst - kandidaten voor de VU-
plaatsen - inlichtingen over Karel 
Buls-fonds. 

ST-JANS-MOLENBEEK 

GROOT-DILBEEK 

VUJO 
Iedereen die geïnteresseerd is om 

met ons samen te werken is van har
te welkom. Wie ons intussen reeds 
wil steunen kan dit op rekeningnum
mer : 426.2123281.26. waarvoor harte
lijk dank. 

Inlichtingen over lidmaatschap e.d. 
kunnen jullie steeds bekomen bij de 
volgende mensen : 
— Erik Buslot, Kasteellaan 4, 1720 

Groot-Bijgaarden. 
— Herman Tourwè, Kattebroek-

straat 61, 1710 Dilbeek. 
— Piet Ronsijn, Oudstri jdersstraat 

22, 1710 Dilbeek. 

VUJO 
De Volksuniejongeren van het 
arr. Brussel-Halle-Vilvoorde, orga-
nizeren in samenwerking met het 
Dosfelinstituut, op 23 april om 
19u30, in de zaal « Fenikshof» te 
Grimbergen 

« VUJO's 
Bontelingen » 
Met Jan De Wilde 

en de groep Delirium 
En een paneelgesprek over jeugd
beleid, met : 

W. Kuypers (Kamerlid) 
J. Sauwens (Nationaal VUJO-
voorzitter) 
P. Deneve (Federatieschepene 
Vilvoorde) 
F. Hauwaerts (VUJO Grimber
gen) 

Moderator : W. Luyten 

Deelname in de onkosten : 30 fr. 

NIEUW BESTUUR 
Het nieuwe bestuur telt volgende 

medewerkers : Staf Van Essche. 
voorzitter - Luk Jacobs, sekretaris -
Is. Van Bruaene, penningmeester -
Filip Van Essche, verantwoordeli jke 
propaganda - Gust Knapen, verant
woordeli jke organisatie. Kontakt-
adres : Staf Van Essche, Ourthestraat 
36, 1020 Brussel, tel . : 426.10.60. 

Opdat onze leden met het nieuwe 
bestuur zouden kunnen kennisma
ken, en samen de toestand in onze 
gemeente bespreken, grijpt er op 
maandag 26 april 1976 te 20u30 in 
café « Gastel ». Simonisplein 16, 1080 
Brussel, een vergadering plaats. In 
het vooruitzicht van de gemeente
raadsverkiezingen zal de zo noodza
kelijke eendracht van de Vlaamse 
Molenbekenaars aan de orde van de 
dag staan. 

STEENOKKERZEEL 

TENTOONSTELLING 
Tentoonstelling schilder- en beeld

houwwerk, ingericht door de vzw 
Vlaams Sociaal Centrum op 10 april 
van 14 tot 20u en op 11 april van lOu 
tot 18u toegankelijk. 

In de zaal van de gemeenteschool 
(achter het gemeentehuis). Voorope
ning : vrijdag 9 april 1976 om 20u. 

Stellen tentoon : Mevr. Guillaume, 
de heren J.F. Peeters. B. Peeters 
schilderwerk) en Wout Wilgenburg 
eeldhouwwerk). 

VILVOORDE (Fed.) 

LIEDEKERKE 

EIZERINGEN 

BELASTINGAANGIFTE 
In het kader van ons sociaal dienst

betoon komt ook dit jaar een specia
list (oud-bediende der belastingen) 
onze belastingaangifteformulieren in
vullen. 

Op dinsdag 13 april zal de deskun
dige ter beschikking zijn vanaf 20u in 
ons lokaal •< In de Verzekering tegen 
de Grote Dorst» (tegenover de 
kerk). Nodige stukken niet vergeten. 

KOEKELBERG 

ALGEMENE VERGADERING 
In Koekelberg, en ten andere in 

heel de agglomeratie, heeft de Volks
unie er alles op gezet om een een-

BELASTINGEN 
Tot vrijdag 30 april elke dinsdag en 

vrijdag van 19 tot 20 invullen van 
belastingformulieren in het Vlaams 
Sociaal Centrum. 
ZANGFEEST 

Ons centrum werd uitgekozen als 
verkooppunt voor het VI. Nat. Zang
feest van zondag 23 mei. Affichen en 
folders zijn er eveneens verkrijgbaar. 

ST.-AGATHA-BERCHEM 

Wij richten een oproep tot al onze 
vrienden en simpatisanten om deel te 
nemen aan het Vlaams bal op 24 april 
(zie kalender). Verdere inlichtingen 
zijn te bekomen op het sekretariaat. 
Braillestraat 5, 1080 Brussel, tel. 
465.57.33. 

DOSFELINSTITUUT 
Kadervorming : 20 apr i l : financieel 

beheer in de gemeente. In het CC 
van Strombeek-Bever, telkens van 
20 tot 22u30. 

ZAVENTEM (Fed.) 

DOSFELINSTITUUT 
26 apr i l : f inancieel^beheer in de 

gemeente. Kursus gaat door in de 
Klub der Verenigingen (bij Jef No
blesse). Vilvoordelaan 63 te Zaven-
tem. 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den b i j : Hollaender B., Brusselse
steenweg 51 a. Grimbergen. 

LEUVEN (arr.) 

PROPAGANDA 

De afdelingen hebben de nodige 
instrukties ontvangen om de propa
ganda in het raam van de komende 
verkiezingen op gang te brengen. 

APRIL 

10. Over i jse: 5de groot lentebal om 10u30 in zaal en balkon Ter 
Use met de dj's Mike West en Theo Vandevelde. Inkom-
100 fr. Voorverkoop: 80 fr. Uw steun wordt steeds aanvaard 
op Spoorslag. bankrekening nummer Overijse 750-8137183-
38. 

17. Molenstede: Lentedansfeest in het raam van de komende 
gemeenteraadsverkiezing in Groot-Diest. Vanaf 20 u. 30 in Ber
kenhof. 

21. Malderen : Gewest Noord : « Financieel beheer in de gemeen
te .. in 't Molenhuis. van 20u tot 22u30. 

21. Koekelberg : Ledenvergadering, om 20u30 in café Castel. Simo
nisplein, 16, 1080 Brussel. 

23. Lot : VU-bal om 21 u in zaal Alcazar, Dworpstraat 208. 
Gr imbergen: Kleinkunst- en informatieavond (jeugd en ge 
meentebeleid). Fenikshof. 19u30. 

24. Ruisbroek: Pannekoeken- en uitsmijterskermis vanaf 15u in 
zaal Welkom. Stationsstraat 69. Ook op 25 april vanaf 15u. 
Liedekerke : Breugelmaal in zaal Guldenhuis. (Ook op 25 april). 

St.-Agatha-Berchem : Vlaams bal, vanaf 20 u. in de gemeentelij
ke feestzaal, Koning Albertlaan 33. Orkest «De Gensters». 
Organizatie: vzw Nele en Tijl. 

26. St-Jans-Molenbeek : Ledenvergadering om 20u30 in café Cas
tel, Simonisplein, 16, 1080 Brussel. 

Iedereen wordt via deze weg nog
maals verzocht onmiddellijk aan het 
werk te gaan. Materiaal kan te allen 
tijde worden bijbesteld bij de arron-
dissementele verantwoordeli jke voor 
propaganda. 

Gelieve ook de data van de kolpor-
tages goed te noteren. Daarover een 
volgende maal meer i 

WIJ-KAMPANJE 

Een massa formulieren voor onze 
arrondissementele WIJ-kampanje 
werden ingezonden. Het gaat hem 
hier helaas veelal om enkele wervers. 

De anderen spaarden hun formulie
ren blijkbaar op. Zij worden dan ook 
vriendelijk verzocht niet langer te 
wachten met het inzenden ervan. De 
kampanje loop af op 25 april. Dus... 

KOERDENHULP 
Het Vlaams Kruis, afdeling Leuven, 

onder leiding van de heer Gerard 
Instael, Naamsestraat 38, Leuven, 
werd bereid gevonden mede de 
Koerdische vluchtelingen te ontvan
gen. 

Vanaf oktober 1976 zullen zij dank
zij studiebeurzen op normale manier 
hun universitair leven kunnen volgen. 
Vanaf juli tot oktober kunnen zij een 
stoomkursus Nederlands volgen. 

Er blijft nochtans één moeil i jkheid: 
vanaf einde juni tot aan oktober zou
den zij moeten kunnen opgenomen 
worden in Vlaamse families, die be
reid zijn met hen het Nederlands in te 
oefenen en de materiële verzorging 
op zich te nemen. 

Wie zo een Koerdisch student gast
vrij wil ontvangen, kan zich best aan
melden bij Elsie Suetens-De Raedt, 
Maurits Noëstraat 21, 3031 Oud-He-
verlee. 

Het betreft hier allen jongens tus
sen 18 en 20 jaar. Zij komen uit de 
vluchtelingenkampen van Iran. Zij 
spreken naast het Koerdisch en het 
Arabisch, meestal vrij goed Engels. 

Gedurende de week volgen zij 16 
uur Nederlands aan de Universiteit. 
Vanaf oktober zijn hun onkosten vol
ledig gedekt door de studiebeurs. 

DIEST 

LIJSTAANVOERDERS 

De politieke raad van groot-Diest 
heeft met eenparigheid van stemmen 
beslist Dirk Van de Weyer en Renaat 
Rijnders aan te duiden als lijstaan
voerders voor de Volksunieiijst. 

Wij willen beide kandidaten graag 
even voorstellen. 

Dirk Van de Weyer is licentiaat 
politieke en sociale wetenschappen. 
Hij behaalde dit diploma aan de Kafo-
lieke Universiteit te Leuven. Zi jn zeer 
sociaal gevoelen heeft hem resoluut 
doen kiezen voor de gehandikapten-
sektor, waarin hij thans werkzaam is. 

In 1970 werd hij op de VU-lijst te 
Molenstede verkozen, ondanks de 
laatste plaats op die lijst. Hij werd 
schepen van Onderwijs en Kuituur, 
echter niet vooraleer de koalitiepart-
ners het VOLKSUNIEPROGRAMMA 
hadden onderschreven. Mede door 
Dirk kwam de gemeentelijke gemeen
schapsschool tot stand, werden so
ciale woningen gebouwd, werd de 
Molensteedse Kultuurraad opgericht 
enzomeer. Dirk is aktief lid van ver
schillende verenigingen en heeft een 
biezondere aandacht voor de jeugd
problematiek. Hij is 28 jaar. 

De tweede kandidaat op de VU-lijst 
in groot-Diest is de 32-jarige Renaat 
Rijnders. Deze eveneens jonge kandi
daat is onderwijzer. In 1972 was hij 
de kandidaat van de Volksunie op 
een kartellijst met de CVP. Ondanks 
het feit dat de P W gedurende een 
jaar ieder zinnig beleid in Diest onmo
gelijk maakte door haar beruchte boy
cot kon Renaat zich laten gelden in 
de meerderheidsgroep. Hij eiste en 
verkreeg dat hij alle schepenkolleges 
kon bijwonen. Daar heeft hij heel wat 
positieve voorstellen gedaan ten bate 
van de Diestse bevolking. Namens de 
Volksunie zetelde hij ook in meerdere 
gemeentelijke kommissies, waarin hij 
gekend was om zijn positieve in
breng. 

Niemand twijfelt eraan dat Renaat 
zijn mandaat ook nu zal waarmaken. 

Samen met Dirk Van de Weyer en 
de andere kandidaten, welke eerst
daags aan de pers zullen worden 
voorgesteld, is hij het symbool van 
een nieuwe en jonge generatie, waar
op Diest al jaren wacht. 

BELANGRIJKE 
MEETING 
De VU-afdeling van Jette richt op dinsdag 27 april 
om 20 uur een grote meeting in voor de ganse Brus
selse agglomeratie, in zaal Excelsior, Kardinaal Mer-
cierplein (aan het Station) te Jette. 
Als gastsprekers zullen aanwezig zijn : 
Jan DE BERLANGEER, gemeenteraadslid VU-Jette 
Vic ANCIAUX, volksvertegenwoordiger 
Hugo SCHILTZ, voorzitter van de Volksunie 
Jette rekent op een overweldigende aanwezigheid 
van Vlamingen uit de Brusselse agglomeratie. 
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DE VOLKSUNIE 
De Volksunie zal zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 

niet laten gebruiken voor een of ander «anti-front» 

De Volksunie erkent voor de gemeentelijke koalitie-vormingen 

geen bevoorrechte partners Hugo Schiltz 

^ 

Foto : DANN 

(R.C.) In de afgelegen en wat moeilijk te vinden aula van de Universitaire Instelling Antwer
pen ging vorige zondag een VU-kongres door dat volledig in het teken stond van de 
gemeenteproblematiek en van de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Onder een groot paneel « De gemeente, bouwsteen voor een federaal Vlaanderen • ver
welkomde kongresvoorzitster An Gysen-Demeester, gemeenteraadslid te Genk, de kon-
gresgangers. Die lieten het mooie lenteweer voor wat het was om zich de ganse voormid
dag in te graven in vier sektievergaderingen. In die sekties werden volgende tema's 
besproken : aanpak in de fusiegemeenten, sociaal welzijn in de gemeente, omgevingszorg, 
pluralisme en verdraagzaamheid. Geen gloednieuwe onderwerpen eigenlijk, maar toch 
een welkome korrektie en aanpassing, in het licht van zes jaar ervaring met het VU-pro-
gramma voor gemeentelijk beleid, zoals het te voorschijn kwam uit het kongres van 1970. 

Dat kongres droeg als motto : •> Leefbare gemeenten in een federaal Vlaanderen ». De tek
sten van toen doen nu nog erg modern aan, bepaalde standpunten zijn inmiddels gemeen
goed geworden, andere klinken nog altijd zeer vooruitstrevend. Het programma van 1970 
was destijds een behoorlijk alternatief en is dit grotendeels ook gebleven. 

De sektievergaderingen werden goed bijgewoond en er ontspon zich al spoedig een gea
nimeerd debat in de vier zalen. Opvallend was het grote aantal vrouwen, dat deze sektie
vergaderingen bijwoonde en ook geregeld tussenkwam. Dat was o.a. het geval in de sek-
tie > sociaal welzijn in de gemeente ». De neerslag van de diskussies over de basisteksten 
geven we hieronder in beknopte vorm weer. 

Na de lunch volgde de plenaire zitting met een boeiende diamontage over > een gemeente 
voor de mens - van de Bond zonder Naam en « De kijk van de Volksunie op het gemeente
beleid ». De aula was volzet toen kamerlid De Beu/zijn gedegen programmarede uitsprak 
(zie verder). Met applaus verwelkomde het kongres partijvoorzitter Schiltz, die de slot
toespraak hield. Herhaaldelijk werd hij onderbroken door handgeklap en op het einde, na 
een gloedvolle oproep, kreeg hij een staande ovatie. Meteen was de sfeer er van de grote 
dagen en met een dreunende Vlaamse Leeuw werd dit kongres besloten. 
Gans de Volksunie is nu flink gewapend om de kiesstrijd in de Vlaamse gemeenten, en 
niet het minst in het Brusselse, krachtig aan te vatten. 

Sektie 1 

uc AANPAK IN DE FUSIE

GEMEENTEN 

1. WIJ gaan van het feit uit dat de gemeen
ten nu eenmaal gefusioneerd zijn. In 
dat kader is een positieve ingesteld
heid, alsook een positieve bereidheid 
eraan te werken een eerste vereiste. 
De VU wi\ haar verantwoordeli jkheid 
opnemen en wenst eveneens via aan
gepaste schaalverkleining de participa
tie van de inwoners mogelijk te maken. 

2. Wij willen, dat werkelijk de mogelijk
heid geschapen wordt dat de opposi
tie het beleid kan volgen, de medebur
gers kan informeren naast de meerder-
heidsgroep, dat men een veelzijdige 
inspraak organiseert, dat men kontrole 
kan uitoefenen en uitoefent, dat de 
meerderheid openstaat voor positieve 
inbreng van de minderheidsgroep en 
van de gemeentelijke bevolkingsgroe
pen. 

3. Wij willen dat de gehele bevolking 
nauw betrokken wordt bij het gemeen
telijk beleid. Dat ze met inzicht kan oor
delen, mede-verantwoordeli jkheid 
draagt en op elk vlak kan participeren. 

4. De gemeentelijke instellingen moeten 
grondig gedemokratiseerd worden. 
De persoonlijke rankunes, kleingeesti
ge dorpsvetes of wi jkkompleksen moe
ten doorbroken worden en de soms 
logge en onpersoonli jke burokratische 
gemeentediensten dienen een mense
lijk gelaat te hebben. 

5. De gemeentelijke instellingen moeten 
als dienstorgaan voor de gemeen
schap fungeren. Deze herwaardering 
zal de gemeente als welzi jnsverzorgen-
de faktor in onze maatschappij een 
belangrijke rol toekennen. 

6. De gemeentelijke politieke macht dient 
ten dienste gesteld te worden van de 
« zelfrealisatie van de mens », om hem 
de ruimste ontplooiingskansen te ge
ven en hem bewustzijn bij te brengen. 
Het gaat er om een samenleving op te 
bouwen, waarin iedereen zich kan 
.< thuis .> voelen. ZEKER INDE GEFUSI
ONEERDE GEMEENTE WORDT HET 
GEVAAR GROTER DAT HET GEMEEN
TELIJK GEZAG BOVEN DE MENS 
GAAT STAAN, WAT DE VU NIET KAN 
AANVAARDEN. 

7. Wijkraden moeten opgericht worden 
in de deelgemeenten en in de wijken 
van de grote gemeenten met als doel 
een permanente inspraak en participa
tie van de bewoners mogelijk te ma
ken. De wijkraden moeten gebaseerd 
zijn op een natuurlijke historische 
groei, niet op normen die van bovenaf 
worden opgelegd. Elke wijkraad omvat 
alle inwoners van de wijk, die regelma

tig vergaderen, het beslissingsrecht 
komt toe aan de voltallige vergadering, 
het dagelijks bestuur fungeert slechts 
als motor. De wijkraad heeft geen 
beslissingsrecht, maar speelt adviezen 
door aan de gemeenteraad. 

8. Een gemeentelijk ambtenaar moet de 
rol toegedeeld kri jgen van draaischijf, 
een soort ombudsman voor wijkwer-
king en de verbinding tussen de wij
ken en de gemeenteraad, en de wijken 
onderling. 

9. De vroegere gemeentehuizen en ge
meentelijke gebouwen van de deelge
meenten moeten hun kulturele en maat
schappelijke funktie behouden (decen
tralisatie). 

10. De gelanceerde gemeentelijke initiatie
ven van de deelgemeenten dienen ver
der afgewerkt, terwijl een algemene 
aanpassing en herziening in het kader 
van een nieuwe gemeentevisie noodza
kelijk blijkt. 

11. Rationalizering dient overwogen op 
elk vlak van het gemeentelijk beleid, 
terwijl de eigenheid van de deelge
meenten door passende matregelen 
moet bewaard blijven. 

12. Het is duidelijk dat de VU de samen
voeging positief benadert vanuit de 
beslissing, genomen tijdens haar partij-
kongres van 1970, en het waardevolle 
uit de fusieoperatie wenst te beklemto
nen. 

Sektie 2 

OUV^IMAL W E L Z I J N IN DE 

GEMEENTE 

1. In verband met de hervorming van de 
KOO's tot centra voor maatschappelijk 
werk, verkiest de VU de uitbouw van een 
Gemeentelijke Sociale dienst, recht
streeks oader de verantwoordeli jkheid 
van het schepenkollege, dat in zijn midden 
een schepen voor Sociale zaken aanduidt. 

Sociale dienst gemeente: 
— dubbel systeem van sociale dienst 
gemeente en sociale infrastruktuur W M W 
vermijden. 
— duidelijke verantwoordeli jkheid van de 
gemeente onderstrepen. 

Taakverruiming en Sociale dienst: 
— depolitiseren van het sociaal dienstbe
toon. 
— informatie en advies aan de burger. 
— juridische en sociale bijstand. 
— psycho-sociale en maatschappelijk mo
rele begeleiding. 
— preventieve werking gericht op de gan
se bevolking. 
— er dient een beroep te worden gedaan 
op geschoolde maatschappelijke werkers. 
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IN DE GEMEENTE 

2. Welzijnsbeleid beoogt de harmonische 
ontwikkeling van de plaatselijke gemeen
schap tot een echte samenlevingseenheid. 
In die zin moet de gemeente de motor zijn 
van de samenlevingsopbouw. 
Behoeftenonderzoek, planning en pro
grammalle zijn de kern van modern wel
zijnsbeleid. 

Participatie van de bevolking bij de uit
bouw van dit welzijnsbeleid wordt mogelijk 
gemaakt door een « welzijnsraad ». 
De welzijnsraad wordt als koórdinerend 
lichaam van de verschillende plaatselijke 
adviesraden bijgestaan door een maat
schappelijk opbouwwerker (in het kader 
van het gemeentelijk personeel). 

3. Inzake de bejaarden staat de VU het vol
gende voor : 
— Nationaal moet de eis gesteld blijven 
voor een verhoging van het minimumpen-
sioen. 
— De VU opteert voor een open bejaar
denbeleid, waarbij getracht wordt de zelf
standigheid van de bejaarde mens zolang 
mogelijk te bewaren. 
— Huisvest ing: niet enkel bejaardenho
mes, maar aangepaste huizen in de sociale 
woningen, maaltijdendienst, boodschap-
pendienst, dienstencentra per wijk. 

4. Een aangepast beleid voor gehandicap 
ten en gastarbeiders dient uitgebouwd 
(opvang, huisvesting en eigen kuituur van 
de gastarbeiders). 

5. Onthaal voor nieuwe inwoners van de 
gemeente moet worden georganizeerd 
door de gemeentelijke diensten. 

6. Het vrijwill igerschap op gemeentelijk 
vlak moet gewaardeerd worden en zoveel 
mogelijk mensen, ook ouderen, moeten 
erbij betrokken worden. 

7. De gemeente moet bij het afleveren van 
identiteitspapieren het beroep van huis
vrouw vermelden, i.p.v. zonder beroep. 

8. De doelmatigheid van individuele pre
mies en subsidies op het lokale vlak wordt 
in vraag gesteld. Het is primordiale taak 
van de gemeente om gemeenschappelijke 
diensten ter beschikking te stellen van 
iedereen. De noodzaak wordt onder
streept van diverse mogelijkheden voor 
kinderopvang, speelpleinen, ontmoetings
centra, dienstencentra voor bejaarden, en 
dies meer. 

Sektie 3 

OMGEVINGSZORG 

1. De ruimtelijke ordening dient zowel om 
ecologische als om ekonomische redenen 
in het perspektief van het zuinig en opti
maal gebruik van de reeds geürbaniseerde 
ruimte geplaatst te worden. Dit geldt even
zeer voor landelijke gemeenten als voor 
de grootstad. Fusies mogen niet leiden tot 
een nieuwe golf van lintbebouwing. 

Foto: DANN 

2. Gezien de bevolkingsprognose en het 
feit dat de toegemeten woonzones in de 
gewestplannen veelal sterk overdreven 
zijn, kunnen de meeste woonzones nog 
zeer lange tijd ruimschoots volstaan om 
aan de bouwbehoeften te voldoen. De uit-
breidingszones moeten dus zolang moge
lijk in reserve gehouden worden. 

3. De verstedelijkte gebieden dienen gere
valoriseerd, uitgaande van het princiep dat 
de klassieke funkties (wonen, werken, win
kelen, zich vormen, zich ontspannen, zich 
verplaatsen) zoveel mogelijk worden geïn
tegreerd. Hinderlijke bedrijven mogen niet 
dichtbij woongebieden worden ingeplant. 

4. Bij de revalorisatie dient het bestaande 
zoveel mogelijk bewaard. De nieuwbouw 
die noodzakelijk blijkt moet hedendaags 
zijn doch kaderen in de omgeving. 

5. De globale herwaardering van de ver
stedelijkte ruimten bevordert het welzijn 
en het leven in gemeenschap, leidt tot 
besparingen voor infrastruktuurwerken en 
nutsvoorzieningen en schept mogelijkhe
den voor gemeenschappelijke voorzienin
gen. 

6. "Door een aktief grondbeleid dienen 
groene zones intakt behouden en zoveel 
mogelijk opengesteld te worden voor het 
publiek. 

7. Het aanwezige woningbestand (veelal 
verouderd en onaangepast, maar niet in 
slechte staat) dient door vernieuwbouw 
(modernisering en sanering zonder af
braak) aangepast aan de vereisten van 
deze tijd. 

8. De herwaardering van de verstedelijkte 
ruimten mag geen aanleiding geven tot 
onroerende spekulatie noch tot het verdrij
ven van de oorspronkeli jke bewoners. 

9. De maatschappijen voor sociale huis
vesting dienen geherstruktureerd, niet al
leen met het oog op een meer sociaal ver
antwoorde realizatie van de nieuwe 
woonzones, maar ook derwijze dat ze opti
maal kunnen betrokken worden bij de her-
waarderingsprojekten. Eventueel dienen 
nieuwe vormen van subsidiëring (bijv. huur
toelage) ingevoerd. 

10. De restauratie van historische gebou
wen uit ons bouwkundig erfgoed, zowel 
van de grote als van de kleine monumen
ten, woonhuizen en dergelijke, is noodza
kelijk voor de herkenbaarheid van de 
omgeving, het behoud van de menselijke 
schaal en de band met het verleden. 

11. De bevolking moet tijdig en omstandig 
worden geïnformeerd en alle kansen krij
gen tot werkeli jke inspraak, o.a. via wijkra-
den en buurtkomitees. 

De besluiten van sektie 4 : plura

lisme en verdraagzaamheid bren

gen wij in ons volgende nummer. 

DORP EN WIJK MOETEN 
DE BASIS BLIJVEN VAN 
DE LEEFGEMEENSCHAP 
In zijn programmarede stipte kamerlid André De Beulaan dat het niet volstaat het VU-pro-
gramma van 1970 op te poetsen en het opnieuw in het licht der schijnwerpers te plaatsen. 
Daarvoor is er de jongste jaren te veel veranderd : de milieuproblemen traden sterk op de 
voorgrond, er kwam een stilstand in de groei. Unctad III bracht geen oplossing voor de 
problemen van de ontwikkelingslanden en de hongersnood In de derde wereld duurt 
voort; de oliekrlsis en de stijging van de prijzen der grondstoffen dwongen ons tot sober
heid. Ten slotte is er de sociaal-ekonomische krisis. 
Een andere vaststelling is dat we er ons pas sinds een paar jaren van bewust werden, hoe 
groot de vervreemding van de werkelijke levenswaarden wel geworden is. Als oorzaken 
somde de redenaar op : sterke verindividualisering leidde tot vereenzaming en verveling ; 
de massamedia en de konfrontatie met fisiek en struktureel geweld veroorzaakten apatie 
en een enorm gevoel van onmacht. Het tempo van de moderne samenleving veroorzaakt 
stress en ten slotte werden gevestigde waarden in vraag gesteld en wordt alles gerelati
veerd. Wij moeten dus terdege rekening houden met deze nieuwe faktoren, waneer we 
een valabel antwoord willen geven op de uitdaging van deze tijd. 

PARTIJ VAN VERNIEUWING 

Deze uitdaging beantwoorden Is voor de VU geen onoverkomelijke opdracht, vermits we 
steeds een partij van vernieuwing zijn geweest. Niet alleen leeft bij ons reeds lang het 
besef, dat onze oudste demokratische instelling behoefte had aan een nieuwe globale 
visie, bovendien hadden wij als federalisten steeds oog voor de kansen, die de lokale 
gemeenschappen bieden om een nieuwe en betere maatschappij op te bouwen. 

DRIE OPTIES 

De h. De Beul stelde vast, dat het gemeentelijk beleid niet sektorieel kan aangevat wor
den, doch dat er integendeel een totaalvisie noodzakelijk is, gezien alles van alles afhan
kelijk is. Drie opties zijn in dit verband uitermate belangrijk: duidelijke situering van de 
gemeente in het raam van onze instellingen, rekening gehouden met de doorgevoerde 
schaalvergroting ; het prioritair toespitsen van het lokaal beleid op de kleine leefgemeen
schappen en het bepalen van de nieuwe Inhoud die we aan deze kleine leefgemeenschap
pen wensen te geven. 

KORREKTIEF NOODZAKELIJK 

Spreker hekelde scherp de fusies a la Michel, vermits er o.a. nog heel wat samengevoeg
de gemeenten zijn, die men moeilijk leefbare gemeenten kan noemen. Er zullen dus proble
men blijven bestaan, die de middelen van sommige gemeenten zullen te bovengaan. 
Daarom moeten wij ons eenvoudig struktuurschema van een korrektief voorzien. Voor de 
materies die de gemeenten afzonderlijk niet aankunnen zal de deelstaat de intergemeente
lijke samenwerking moeten opleggen, onder waarborg van demokratische kontrole. De 
noodzakelijke schaalvergroting moet gekompenseerd worden door schaalverkleining 
(dorp en wijk) vermits we overigens als federalisten overtuigd zijn dat de opbouw van een 
betere maatschappij best vanonderuit kan gebeuren. 
Konkreet voor de vernieuwing die de VU voorstaat gaf de h. De Beul enkele voorbeelden : 
herwaardering en stimulering van het gemeentelijk onderwijs, tewerkstelling in dienst van 
restauratie en vernieuwbouw (arbeidsintensief en zelfs ambachtelijk), natuurbescherming, 
leefmilieuprojekten en andere non-profit-taken. 

EMANCIPATIE VAN DE VROUW 

De lokale leefgemeenschap moet de vrouw, of ze nu thuis werkt of niet, optimale kansen 
tot ontplooiing geven en een beleid voeren, dat rekening houdt met de nog steeds minder 
gelukkige situatie van de vrouw. Daarvoor kan de gemeente instaan met kinderopvang, 
voor- en nabewaking in scholen, warme middagmalen, socio-kulturele aktiviteiten op de 
vrije woensdagnamiddag, vakantiespeelpleinen en een soort 900-opbeldienst voor hulp
verlening aan moeders met zieke kinderen. 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Ook in dit verband — en tegenover de gastarbeiders - kan de gemeente een belangrijke 
rol spelen. Om te beginnen via een betere voorlichting, ook door een betere verstandhou
ding met gastarbeiders. Het systeem van - verzustering • schept direkt een praktisch 
inzicht in de noden en betrekt de gemeenschap van nabij in een geest van samenhorig
heid, 

KRACHTLIJNEN VAN HET VOLKSUNIEBELEID 

Mil i tant zijn in de V U is geen sinekure. D e militanten bel ichamen trouwens het 
imago van de partij. Daarom achtte de h. D e Beul het belangrijk tot besluit even 
de krachtli jnen van de partij in herinnering te b r e n g e n : de V U is een sociaal 
voorui tstrevende partij , de mens staat cent raa l ; ze komt op voor verdelende 
rechtvaardigheid ; ze is een pluralistische par t i j ; voor de V U telt alleen het alge
meen welzi jn, niet het belang van een g r o e p ; de V U is een moderne partij, die 
vernieuwend denkt en zich niet verschanst achter zgn « e e u w i g e » dogma's. De 
V U ten slotte is een partij van bevri jdingsnationalisme. 
Vo lksver tegenwoord iger De Beul besloot deze zeer aandachtig beluisterde pro
grammarede met een oproep tot inzet : « willen we een nieuw Vlaanderen opbou
wen, dan moeten we van onderaan beginnen en iedere lokale gemeenschap 
omvormen tot een blok van menseli jke eenheid, solidariteit, samenhorigheid, tot 
een volwaardige bouwsteen voor ons federaal huis.» 
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APRIL 

9 Linkhout: Eerste bal van provincieraadslid Irma De Cap in zaal 
Ideal met het orkest Bert Minten 

10 Bree • Opitter: Vlaams lentebal om 20 uur in de Parochiezaal 
met het orkest The Hitch Hickers en disco-bar 

24 Maasmechelen, afdelingsbal ter plaatse Uikhoven, in zaal 
Udec-Hove, Schoorstraat 

MEI 

1 Neeroeteren, arrondissementeel bal in Kuituree! Centrum 

29 Provinciaal Kongres over gemeenteverkiezingen 

BILZEN 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 

De VU-besturen van de nieuwe 
gemeente Bilzen kwamen op vrijdag 
26 maart samen met het oog op de 
a s gemeenteraadsverkiezingen De 
agenda van deze vergadering zag er 
uit als volgt 1 Financiële afrekening 
van dd 6 maart 1976. 2 Nabespre
king pamflet, 3 Verslag van de werk 
groepen propaganda, programma en 
l i jstvorming, 4 Varia 

EIGENBILZEN 

OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer Jaak Nivel-
le echtgenoot van mevrouw Josephi 
ne Neven, VU-gemeenteraadslid 

Aan mevrouw Neven en aan de 
andere familieleden van de afgestor
vene bieden wij onze oprechte deel
neming aan 

PEER (Kanton) 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
Wegens het ontslag van voorzitter 

Jan Lemmens werd de kantonnale 

raad samengeroepen om een nieuw 
bestuur te verkiezen Met eenparig
heid van stemmen werden hiervoor 
verkozen als voorzitter, Jaak Inde
keu uit Peer (tevens kantonnaal ge
volmachtigde) Als ondervoorzitter
penningmeester Roger Switten van 
Houthalen Als sekretans mevrouw 
Madeleine Renckens van Hechtel 

Langs deze weg willen we een bij
zonder woord van dank richten aan 
uittredend voorzitter Jan Lemmens 
voor het vele werk dat hij voor de 
partij in ons kanton presteerde En 
tevens voor uittredend sekretans 
Toon Dirix een pluim, voor de onna
volgbare wijze waarop hij zijn taak 
volbracht Wij hopen verder op hun 
gewaardeerde medewerking te mo
gen blijven rekenen 

11-JULI-VIERING 
De kantonnale vriendenkring orga

niseert op 10 juli a s in de Sint-Jozefs-
zaal te Kleine Brogel, voor het eerst, 
een 11 Juli-vienng voor Noord-Lim-
burg Het kanton Peer hoopt te mo
gen rekenen op-de medewerking van 
alle afdelings- en bestuursleden uit 
Noord-Limburg, op hun aanwezig
heid en hun propaganda hiervoor 

LIMBURG 

STOP DE A 24 
ZIE HET ARTIKEL VAN KAMERLID RASKIN OP BLZ. 16 

PEER 

BESTUURSVERGADERING 
Op donderdag 25 maart j l verga

derde voor het eerst het nieuw verko
zen bestuur Ondanks de drukke 
agenda werd er heel wat beredderd 
O m werd besloten tegen september 
een nieuwe regeling voor dienstbe
toon in te voeren Tevens zal vanaf 
augustus een tombola worden geor
ganiseerd om de afdelingskas weer 
een weldoende injektie te geven 

Het bestuur werd tevens uitge
breid, om aldus zoveel mogelijk men
sen te betrekken bij onze werking 
Voorlopig zijn dit onze vrienden Ha-
rie en Albert Winters van Kleine Bro
gel Meerdere mensen worden nog 
gevraagd om eveneens toe te treden 

MAASEIK - KINROOI 

HOE MEER ZIELEN, HOE MEE 
VREUGDE 

BIJ een van onze ijverigste be

stuursleden, mevrouw Jacqueline Ra-
makers-Debeu, werd een meisje ge
boren Broers Renaat en Steven, zus
je Reile en de gelukkige ouders zijn 
fier over hun « Jasmijn » Proficiat ' 

GESLAAGD LUSTRUMDANS-
FEEST 

Het jaarlijks afdelingsfeest we rd 
deze keer grootser aangepakt en uit
gebouwd De ruime feestzaal van het 
Technisch Instituut Sint-Jansberg 
bood plaats aan de meer dan 650 
vrienden en bekenden De Joe Har-
pers Big Band (12 musici') brachten 
sfeervolle muziek in de fris-versierde 
zaal Vogels van allerlei politiek plui
mage en mooie vlinders van allerlei 
kleur hielden het vol tot in vroege uur
tjes Een dubbele tombola met vele, 
waardevolle prijzen maakte meer dan 
150 aanwezigen extra-gelukkig met 
een draagbare T V , tapijten, elektri
sche en te veel om op te noemen 
Dank aan de milde schenkers uit alle 
kringen 

Onder de aanwezigen waren ook 

senator R Vandekerckhove, volks 
vertegenwoordiger E Raskin, arron
dissementeel voorzitter Jan Plas, de 
fractievoorzitter in de provincieraad 
J Gabriels en flinke afvaardigingen 
van heel wat afdelingen Het was 
een knap feest dat de groeiende arm
slag van afdeling en partij bewees 
Volgend jaar rendez-vous in het nieu
we culturele centrum van Maaseik 
« Achterolmen » ' 

DE GEMEENTERAADSVERKIEZIN
GEN WORDEN VOORBEREID 

In het licht van de fusie leidden 
besprekingen met de afdeling Neer-
oeteren-Opoeteren tot meer dan be
vredigende konkrete resultaten 
Eerst verklaarde men zich akkoord 
over een principiële basistekst in ver
band met de fusie, die inmiddels 
reeds verscheen in de lokale partij
bladen Diverse werkgroepen o a 
voor programma, kandidaten, finan-
cies doen onverdroten voort Het 
onbekende, nieuwe van de situatie 
schept geestdrift, daadkracht en rui
mere kansen 

APRIL 

8 Aalst : F W - Praatvergadering om 20u in zaal Gulden Vlies 
9 Eekio: Dansavond op de bar-boot 't Gouden Anker,Tieltse-

steenweg om 20 u Inkom 60 fr Voorverkoop 50 fr Kaarten 
te bekomen bii de bestuursleden 
Ertvelde: FW-installatievergadering om 20u in het Vlaams 
Huis met als sprekers Huguette De Bleecker, voorzitster F W 
en kamerlid Paul Van Grembergen 

10 Dender-West- Dansavond in zaal Claudia. Dorp. Erondegem 
met het orkest Sonor Band en zangeres Ingrid 

22 Aalst: F W - Vlijtige namiddag met allerlei handwerken van 
14u30 tot 16u bij A Dierick. Gentsestraat 109 

23 Nieuwerkerken-Waas: Volksvergadering om 20u in zaal De 
Klok Sprekers Nelly Maes en senator M Coppieters over 
« De fusies en haar gevolgen » en •< Dossier Vlaanderen » 
SInaai: Volksvergadering over het Gewestplan om 20 uur in 
zaal «De Kroon». Dorpsstraat 17 Programma Informatie 
over het gewestplan, bespreking van het ontwerp, voorstellen 
formuleren voor eventuele wijzigingen, diskussie over plan en 
voorstellen, gezamenlijk opstellen van de onderwerpen van 
het bezwaarschrift 

24 Heusden-Desteibergen : Hespenfeest in zaal Admiraal. Dender-
mondsestwg te Destelbergen. om 20u Inschrijvingen bij alle 
bestuursleden Tombolapnjzen zijn welkom 

Waarschoot: Ontvangst van de afdeling Aspelare-Nederhas-
selt om 11 uur. waarna verbroedering met middagmaal en 
Krekentocht Inschrijven bij Dries Mathijs 
Zottegem : Gezellig etentje van de Vlaamse Vriendenkring 
Vanaf 18u in de feestzaal Graaf van Egmont, Hoogstraat 

OOST-VLAANDEREN 

DIRKMARTEIMS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331.05 

PV.BA. 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversienngen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

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

kampmgartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

GENT - EEKLO (Arr.) 

A A N ALLE AFDELINGEN 
Gelieve zo vlug mogelijk het voor 

u voorziene propaganda-materiaal af 
te halen op het arr sekretanaat 
Sedert de laatste arr raad ligt het 
pamflet « Vlaanderen betaalt maar» 
op enkele werklustige afdelingen te 
wachten Af te halen iedere dinsdag 
van 20 tot 22u Zes afdelingen zijn 
reeds in orde en in een drietal 
gemeenten zijn ze reeds in de brie
venbussen gedeponeerd Wie vlugst 
komt, wordt best bediend Tel arr 
sekretanaat 23 7098 

GROOT-GERAARDSBERGEN 

GESLAAGD TRIPPENFESTIJN 
Het tnppenfestijn op 27 3 door 

onze afdeling ingericht was een waar 
sukses De opbrengst gaat naar het 
kiesfonds De hoofdprijs van de tom
bola gaat naar het nr 46 De prijs, een 
prachtige tekening van Omer Pesse-
mier kan afgehaald worden in lokaal 
•• De Postkoets » 

VERKIEZING VAN EEN VERRUIMD 
BESTUUR 

Op 10 april wordt voor de afdeling 
Groot-Geraardsbergen de verkie
zing gehouden van een verruimd 
bestuur De leden die zich voor een 
bestuursfunktie kandidaat wensen te 
stellen kunnen dit schriftelijk of mon 
deling doen bij dokter Van Nieuwen-
hove, Denderstraat, 45, Geraardsber-
gen, voor 10 april om 18u De leden 
worden verzocht hun stem uit te 
brengen in lokaal •< De Postkoets », 
Markt, Geraardsbergen, tussen 18 en 
20u Het nieuwe bestuur zal er voor 
de eerste maal vergaderen om 
20u30 

WAARSCHOOT 

KIESFONDS 
Om met kans op sukses ons SP-

plan te kunnen uitvoeren, moet ons 
kiesfonds gespijsd worden Op de 
werkvergadering van 26 maart kre
gen alle bestuursleden een boekje 
met steunkaarten ter hand gesteld 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN '76 
Deze handleiding wil een praktische gids zijn bij de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 
Uit de inhoud vermelden wij o a «Waarom de V U op gemeentelijk 
vlak "^», « Hoe de verkiezingen voorbereiden ' Programma, propagan
da, lijstvorming », « Enkele biezondere problemen » 
Deze zeer nuttige brochure kan u bestellen door storting op bankgi
ro 061-7607090-39 (Johan Beke, Mariakerke) met vermelding van 
het aantal, de afdeling en het juiste adres 
Bestelling per een stuk 20 fr Vanaf 5 stuks 15 fr per stuk 

Gemeentebestuur van WAASMUNSTER 
OPENSTAANDE BETREKKING 

De plaats van GEMEENTESEKRETARIS IN VAST DIENSTVER
BAND, met ingang van 1 augustus 1976. is te begeven 
De kandidaten moeten voldoen aan de navolgende voorwaarden 
1 Belg zijn 
2 A) Minstens 25 jaar oud zijn op de datum van de openverklanng 

B) Maximum 45 jaar oud zijn vijf maanden na de openverklanng 
Vrijstelling van punt B wordt verleend voor diegenen, die op pen
sioengerechtigde leeftijd (65 jaar), minstens 20 pensioengerecht
igde jaren kunnen doen gelden 

3 Voor de mannelijke kandidaten, in regel zijn met de voorschriften 
van de dienstplichtwetten 

4 Burgerlijke en politieke rechten genieten 
5 Van onberispelijk gedrag en zeden zijn 
6 De nodige lichamelijke geschiktheid hebben om het ambt uit te 

oefenen 
7 In het bezit zijn van een universitair diploma van dokter of heen 

tiaat in de rechten, licentiaat in de bestuurswetenschappen, staats 
wetenschappen sociale of diplomatieke wetenschappen 

8 Toepassing van de gekoordineerde wetten van 27 juli 1961 betref
fende het personeel van Afrika 

9 De aldus benoemde titulans moet het grondgebied van de 
gemeente bewonen binnen de zes maanden, na zijn indiensttre
ding 

De kandidatuurstellingen, samen met de nodige bewijsstukken, 
waaruit de vervulling van de hierboven opgesomde voorwaarden 
blijkt, dienen te worden verzonden naar mevrouw de burgemeester 
van Waasmunster, Vierschaar 1, 9170 Waasmunster, en dit vanaf 15 
apnl 1976 tot en met 5 mei 1976 

Namens de gemeenteraad. 
Op last 
De gemeentesekretans De burgemeester-voorzitster 
Ludo Lenaerts Mevrouw Stoop-Moens 
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WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 

DIENSTBETOON-RECHTZETTING 
Dagelijks van 14 u. tot 17u. bij 

gemeenteraadslid Jef Fryns, Gen. Le-
manstraat 12 (050/41.22.39). 

Feestzaal . JAGERSHOF» 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

e.d.m. met 1.200 zitplaatsen. 
Gemeenteplaats, St.-Andries 
Tel. 050/31.32.10 en 31.34.06 

KORTRIJK (Arr.) 

TEGEN AUTOSNELWEG 
KOMEN-MOESKROEN 

Een grootscheepse aktie wordt op 
touw gezet tegen de geplande auto
snelweg Komen-Moeskroen. Zaterdag 
24 april start te Wevelgem om 9u30 
een autokaravaan die zal rijden via 
Wevelgem - Gullegem - Moorsele 
over het trajekt dat thans Is uitgestip
peld om eens autosnelweg te worden. 
Deze autosnelweg op volledig 
Vlaams grondgebied is totaal overbo
dig. Het verkeer aldaar eist helemaal 
geen autosnelweg en de kosten zijn 
daarenboven zo hoog dat men hui
vert in deze periode van geplande en 
gewenste soberheid. Neen aan de 
autosnelweg Komen-Moeskroen ! Al
len naar Wevelgem op zaterdag 24 
april om 9u30. 

WEVELGEM 

STEUNFONDS 
Met het oog op de komende ge

meenteverkiezingen, opende onze af
deling samen met Gullegem en Moor
sele een nieuwe bankrekening onder 
nr 468-5155241-48 met vermelding 
'< Steunfonds Verkiezingen ». Elke bij
drage is hartelijk welkom. 

ALVERINGEM 

LEDENSLAG 

Door onze vriend Bruneel werden 
te Stavele weer vijf nieuwe leden 
geworven, waardoor onze afdeling 
boven het streefcijfer geraakt van 
het arrondissement: we bekleden nu 
de zesde plaats in de erelijst. Harte
lijk dank voor de medewerking. Ook 
in de abonnementenslag bevinden 
we ons bij de drie afdeligen van Oos-
tende-Veurne-Diksmuide die winst 
gemaakt hebben. 

BREDENE 

AVONDFEEST 

Op 26 maart ging in de zaal PETRA 
bij de gastvrije baas Jef ons avond
feest door waar ook een delegatie 
van Leffinge aanwezig was. 

Wij danken van harte degenen die 
zich hiervoor ingespannen hebben. 
Diep in de nacht kwamen kamerlid 
Vansteenkiste en arrondissementeel 
sekretaris Jef Nagels, recht van de 
Oostendse gemeenteraad, hun simpa-
tie betonen. In de ledenslag konden 
we onder de aanwezigen nog een lid 
bijmaken. 

DIKSMUIDE 

POLITIEK KOLLEGE 

Op 29 maart werd hier de politieke 
raad geïnstalleerd onder voorzitter
schap van O. Huyghebaert, gezien 
het grootste gedeelte van Woumen 
bij Diksmuide komt. Als politiek koïie-
ge werd gekozen : G. Laridon, voorzit
ter, Adeleson Decat (Pervijze), Rik 
Serpieters, Geert Vlaeminck, Erik Si-
moens (beiden Beerst) en Joost Try-
hou (schepen). 

Er zullen later drie koóptaties 
plaatsvinden van leden uit Woumen, 
Leke en Driekapellen, die tevens in 
het kollege zullen zetelen. 

GISTEL 

OVERLIJDEN 

Op 26 maart werd in een overvolle 
kerk van deelnemers ten grave ge
dragen Irma Verplancke, in leven 
echtgenote van onze langjarige ge
wezen voorzitter Hektor Neels, en 
schoonmoeder van ons bestuurslid 
Michel Bullynck-Neels. 

Zij heeft lief en leed gedeeld met 
haar echtgenoot, die zijn repressie
part te verduren kreeg, en stond hem 
ook ter zijde als voorzitter van de 
wedergeboren Vlaams-nationale par
tij. 

WIJ bieden aan Hektor en de gehe
le familie onze meest oprechte deel
neming aan. 

KOKSIJDE 

LEEFMILIEU 

Tijdens de gespreksavond « Leef
milieu en groenbehoud» van 22 
maart j.l. waarop volksvertegenwoor
diger E. Vansteenkiste en het bestuur 
aanwezig waren, werd door de aan
wezigen de aanslag op onze Noord
duinen scherp op de korrel genomen. 
Daarna richtte het Aktiekomitee van 
de Westkust een oproep om ons leef
milieu en groen niet te vernietigen. 
Tenslotte is het toch •• ons leefmi
lieu I» 
DE FUZIES 

Koksijde wordt niet samenge
voegd met De Panne en Adinkerke 
tot een nieuwe gemeente, genaamd 
De Panne. Reeds in december 1973 
heeft de Volksunie kanton Veurne 
geoordeeld de fusieplannen van de 
overheid te moeten verwerpen. Wat 
ons wel opvalt is dat het socialistisch 
federaal kongres van Oostende-Veur-
ne in oktober 1975 had beslist het 
samengaan van onze gemeente met 
De Panne te verdedigen en onze zelf
standigheid wilde opgeven. 

Gelukkiglijk is dit niet geschied. 

ANDERHALF MILJOEN 

Ook de franstalige socialisten... wil
len onze taal te Koksijde met kennen, 
maar ze houden wel van onze Vlaam
se (60 %) centen. Door Volksunie
volksvertegenwoordigster De Kegel 
werd opgemerkt dat er een subsidie 
van anderhalf miljoen frank aan het 
Franstalige vakantiehuis «Le Lys 
Rouge » te Koksijde werd uitgetrok
ken op de begroting van het Minister
ie van Verkeerswezen - Nederlandse 
sektor. De andere partijen hadden 
weer niets gezien. 

OOSTENDE 

POLITIEK KOLLEGE 

Op 30 maart leidde de arrondisse-
mentele voorzitter O. Huyghebaert 
de installatie van de politieke raad. 
Onder acht kandidaten ter kooptatie 
werden volgende vijf personen aan
gewezen : Leo Van de Weghe, oud-
senator en eerste VU-gemeente-
raadslid, Antoon Van Sijnghel, lid van 
het partijbestuur, Jef Debusschere, 
Noel Laleman en Kris Verougstraete 
(voor VUJO). 

Met grote meerderheid werd ook 
besloten het politiek kollege te doen 
samenvallen met het dagelijks be
stuur van de vijf afdelingen, zodat dit 
kollege er thans als volgt uitziet: voor
zitter B. Ruysschaert, sekretaris-pen-
ningmeester J. Tommelein, H. Defur-
ne (Vuurtoren), W. Christiaens (Zand-
voorde), G. Vandenabeele (Mariaker
ke), Jef Nagels (fraktie), Annie Van-
houtte (KOO), Kris Verougstraete 
(VUJO) en Lieve Depoorter (werk
groep vrouwen). Ruysschaert en 
Tommelein vertegenwoordigen on-
derscheidelijk het stadscentrum en 
Stene. 

De avond werd besloten met een 
uiteenzetting van Ruysschaert over 
wat gedaan werd en wat nog moet 
komen voor de verkiezingen. 

GEMEENTERAAD 

De jongste gemeenteraad vertoon
de weer een biezonder aktieve VU-
groep die op vele plaatsen tussenbei
de kwam In geheime zitting had op 
vraag van J. Nagels de burgemeester 
geantwoord dat hij niet de tekst van 
«de zeven » had willen onderteke
nen, doch wel een persoonlijke brief 
gericht had met wat wazig gezwam 
over amnestie. L. Depoorter hield 
eventjes drie interpellaties, o.m. over 
sabotage door SABENA van de lucht
haven. Onze fraktie stemde in blok 
tegen de plannen van Vanhoorne om 
een vuilnisstort op te richten in Ste-
ne-Zandvoorde en tegen de voorge
nomen hoogbouw aan de Troon-
straat. 

VUJO AKTIEF 

Op 9 april komt Arnoud Vanhoute-
ghem, VU-gemeenteraadslid uit Zee-
brugge, spreken over Kernenergie in 
de zaal Prinsenhof, leperstraat. Begin 
20 u. 30. Wij heten iedereen welkom. 

Daarbuiten gaat op zaterdag 17 
april een protestwandeling door te
gen kerncentrales en andere milieu
verontreiniging, vertrekkende op het 
Wapenplein om 9 u. 30. De mars gaat 
tot in Zeebrugge en we keren per 
tram weer naar huis. Het Vlaams 
Kruis zal ook present zijn om •< bla
ren » te verzorgen... I Iedereen op 
post. 

OOSTENDE-STENE 

GEBOORTE 

BIJ Daniel Vandenbussche en Elia-
ne Divoy werd een dochtertje Del-
fien geboren : onze hartelijkste geluk
wensen. 

OOSTENDE-VUURTOREN 

LEDENSLAG 

Onze afdeling geraakt als derde 
van de Oostendse over de eindmeet 
met nog wat reserve en prijkt nu mee 
in de erelijst van Oostende-Veurne-
Diksmuide. Nu nog een inspanning 
voor ons blad! 

BESTUUR 

In ons bestuur werd wat omgewis
seld ; eerst werd E. Boucquez ge-
koopteerd en tot penningmeester 
aangesteld, terwijl Borgoo, op zijn ver
zoek ontheven van het voorzitter
schap, in die funktie opgevolgd werd 
door Defurne en hij organizatie toebe
deeld kreeg. Geert Defurne, ons VU-
JO-bestuurslid, verhuisde naar Raver-
sijde zodat die plaats thans vakant is. 

IZEGEM 

TWEETALIGE PUBLICITEIT 

Momenteel dingen roomijsfabrikan
ten om het meest naar de gunst van 
de klant. Onder diegenen die de klan
ten huis-aan-huis gaan opzoeken was 
er vorige week een die te Izegem 
een tweetalige prijslijst afleverde. Het 
gaat nochtans om een Vlaamse firma 
uit het hart van West-Vlaanderen. 
Onmiddellijk heeft een VU-bestuurs-
lid de direktie van de betrokken firma 
opgebeld en geargumenteerd ten 
gunste van eentalig-Nederlandse pu
bliciteit. Op het ogenblik waarop U dit 
leest zal het dagelijks bestuur de 
zaak al bekeken hebben en zal al een 
brief vertrokken zijn naar dat bedrijf. 
Zoals het al meer gebeurde doet VÜ-
Izegem dat vriendelijk en met argu
menten ingekleed. Met de hoop een 
positieve reaktie te ontvangen. Intus
sen geldt het parool : Izegem is een 
Vlaamse stad 1 Bij tweetalige publici
teit kopen wij niet I 

ONS KIESFONDS 

Vorige maand ontvingen alle leden 
een uitnodiging om in de mate van 
het mogelijke ons kiesfonds te steu
nen. Wij danken de velen die al 
gehoor gaven aan onze oproep. Som
migen doen het met een maandelijk
se bestendige opdracht. Anderen 
schreven zo een bedrag over of 
maakten het over aan de penning
meester. Wij nodigen <• allen-die-kun-
nen » uit deze goede voorbeelden te 
volgen. Noteer het nummer van de 
VU-rekening : 465-0134301-85 van de 
Volksunie te Izegem. 

WANDELKLUB VLAAMS HUIS 

Elke laatste zaterdag van de 
maand gaan wij op stap. Ook met-le
den zijn welkom. De nodige gege
vens vindt U in de >• kalender » van 
West-Vlaanderen. Elke wandeling is 
terdege voorbereid door een gids. 
Het edukatieve wordt niet uit het oog 
verloren. Zo ontvangen alle deelne
mende families geregeld een brochu
re i.v.m. natuurbescherming of toeristi
sche informatie. 

DOKUMENTATIE OVER DE VU 
Zorg ervoor goed geïnformeerd te 

zijn over wat de VU denkt en verde
digt. Geregeld verschijnen publika-
ties van de studiedienst van de VU 
Wij hebben er een aantal te uwer 
beschikking : •• Vrouwen in de VU » 
15fr.), «Programma Aktieplan V U » 
20 fr.) en « Besluiten kongres Oos-

tende-Hasselt » (20 fr). U kan ze ver-

MLinDiH 
APRIL 

9 Oostende : VUJO - Hotel Prinsenhof 20 u. 30. Gemeenteraadslid 
Vanhouteghem uit Zeebrugge spreekt over kernenergie. 

10. Zonnebeke: 5de Lentebal van de Vlaamse Vriendenkring om 
20u in ^aal Breughel met het orkest The Early Birds. Inkom : 

^ 60 fr. 
11. Oostende: Fed. Vlaamse Vrouwen. Uitstap naar Keukenhof. 
17 Oostende: VUJO - 9 u. 30 vertrek op Wapenplein van protest

mars tegen de kerncentrales. Bezemwagen aanwezig. 

Wevelgem : 8ste lentebal in zaal Cortina in samenwerking met 
de VU-afdeling Menen, om 20u, met het Silver Sound Quintet. 

23. Oostende : Groot VUJO-bal in zaal Elysee, Langestraat. Inkom : 
40 fr. Begin : 20u. 

24. Izegem: Wandeling in het Houthulstbos o.l.v. Erik Vandewalle. 
Organisatie: Wandelklub Vlaams Huis. Vertrek om 13u30 aan 
het Vlaams Huis. 

24. Kortrijk: Grootse autokaravaan tegen geplande snelweg 
Komen-Moeskroen. Start om 9u30 te Wevelgem. Einde om 14u. 

24. 

25. 

30. 

Veurne: Kantonnaal lentebal in zaal Retorika. 
Izegem : Paashaasspel in het Sterrebos te Rumbeke. Organisa
tie : VU-Vrouwen Izegem. Vooraf inschrijven bij Mimi Hublou. 
P. Boncquetstraat 28, Kachtem of bij Winny Smalle, Kortestraat 
13, bus 7 of bij Kris Vandevijvere, Vlaams Huis. 
Veurne : Senator Frans Van der Eist spreekt er over « Vlaande
ren, eisende en nog altijd betalende parti j». 

BRUGGE ZONDAG 25 APRIL 1976 4e DIALOOGDAG 

VLAANDEREN IN EUROPA 
EN IN DE WERELD 

De internationale ontwikkeling heeft rechtstreeks weerslag op onze 
eigen toekomst. Doen wij er zelf iets aan of laten wij België en het 
Brusselse establishment begaan ? 

• Welk Europa voor Vlaanderen ? 
(Europees federalisme, Europese verkiezingen, de volkeren in Euro
pa) 
# Onze betrokkenheid bij de internationale samenwerking 
(Werkverschaffing, arbeidsverdeling, grondstoffen- en energievoor
ziening, ontwikkelingshulp) 
Voorzi t ter: senator E. De Facq. 
Referaten door senator Hector De Bruyne en prof. Dr. J. Maton. 
Slottoespraken door prof. Dr. H. Brugmans en VU-voorzitter Hugo 
Schiltz. 

Inlichtingen b i j : L De Beul, Studiedienst VU, Tribunestraat 16, 1000 
Brussel (Tel. 02/217.90.75). 

krijgen bij Joris Verbeke, Krekel
straat 33 (30.48.08) of bij Erik Vande
walle, H. Dunantstraat 11 (30.26.70). 
Bij deze laatste kunnen scholieren. 

studenten of andere belangstellen
den altijd gratis terecht voor uitvoeri
ge dokumentatie over de VU of over 
de Vlaamse Beweging. 

Wij wensen de neringdoenden van onze kust een gouden paastijd, 
veel volk en veel verdiensten. Maar ze verwelkomen de Vlamingen 
liefst in het Nederlands. BELGA 

MEDEGEDEELD 

TAK 
TEGEN DE 
DEFRAIGNE-
WEG 

O p zondag 2 mei organizeert het 
Taal-Aktie-Komitee een voetmars 
tegen de autosnelweg Komen-
Moeskroen. 

Er wordt verzameld te Kortrijk op 
de Grote Markt om 11 uur. 
D e V V B West-Vlaanderen liet 
ook reeds weten dat zij zal mee 
opstappen om te betogen tegen 
deze miljardenverspilling, deze 
aanslag op het leefmilieu, en deze 
Waalse taalgrensweg op Vlaam
se grond. 

8 APRIL 1976 WIJ IS 
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STOP DE A 24! 
Enkele weken geleden heb ik de Minister van Openbare Werken geïnter
pelleerd over de aanleg van de autosnelweg A 24 Lommel-Brustem. 
De Limburgse Volksunie heeft zich van in den beginne tegen de aanleg 
van deze autosnelweg gekeerd en zal dit verzet blijven handhaven. Zij is 
er vast van overtuigd dat het hier een openbaar werk betreft, dat om tal 
van redenen in geen geval mag worden uitgevoerd. 

ALGEMENE BEZWAREN 
Het is duidelijk dat de aanleg van iede
re autosnelweg gepaard gaat met 
groot verlies van landbouwgronden, 
hetgeen op de duur, vooral in ons 
land, katastrofale gevolgen zal heb
ben voor de voedselvoorziening. Hier 
komt bij dat heel wat landbouwers 
zich bezighouden met teelten (zoals 
bijv. de fruitteelt), die niet zo maar van 
vandaag op morgen op een ander 
stuk grond kunnen worden herbegon
nen. Vervol l 2r gens mag men niet 
vergeten dat er in de afgelopen jaren 
diverse projekten van ruilverkaveling 
werden uitgevoerd, die dreigen ver
nietigd te worden, hetgeen eveneens 
het geval is voor een aantal wate
ringen. 
De aanleg van nieuwe autosnelwegen 
neemt niet alleen veel landbouwgron
den in beslag. Ook doet hij tal van 
groene ruimten verloren gaan, ruim
ten, die in onze jachtige tijd een ele
ment van rust en ontspanning kunnen 
zijn. 
Ten slotte is het zo dat autosnelwe
gen het gebruik van de auto stimule
ren, hetgeen in strijd is met verschil
lende objektieven van een vooruitstre
vende politiek, nl. energiebesparing, 
milieuzorg en uitbouw van een beter 
openbaar vervoer. 

SPECIFIEKE BEZWAREN 

Naast deze algemene bezwaren zijn 
er nog een aantal specifieke. 
Vooreerst is er het feit dat de A 24 
een aantal waardevolle natuurgebie
den op een onherroepelijke wijze zal 
verminken. Iedereen weet dat er in 
het noorden van de provincie Lim
burg nog heel wat gebieden voorhan
den zijn. die op het vlak van de fauna 
en de flora een uniek karakter heb
ben. Ik vermeld in dit verband : 
— de vloeiweiden bij het Hageven te 
Lommel-Neerpelt-Overpelt 
— de vallei van de Dommel en de Uol-
hezerbeek te Peer en te Eksel 
— de Ten Haagdoornheide en de 
Lobeliavennen te Houthalen en te 
Zonhoven 
— het landschap De Teut te Zonho
ven 
— de Borggraevevijvers te Hasselt. 

Een tweede specifiek bezwaar heeft 
te maken met de milieuhygiënerald 
met luchtvervuiling en geluidshinder 
voor de omwonenden, hetgeen bijzon
der erg is, gezien er langsheen de 
geplande autosnelweg een aantal in
stellingen zijn gevestigd van medisch-
pedagogische aard : het Instituut voor 
Multiple-Sclerose patiënten te Over-
pelt, het Elisabeth-gesticht voor ge
handicapte kinderen te Wijchmaal, het 
Instituut voor Spraakgestoorden. het 
bijzonder lager onderwijs en het Sint-
Michiels speelplein te Hasselt. 
Een laatste specifiek bezwaar tegen 
de A 24 is dat deze autosnelweg een 
praktisch uitsluitend lokaal karakter 
heeft. Aanvankelijk zou hij Eindhoven 
met Hoei verbinden. Achteraf viel het 
stuk Brustem-Hoei weg. Nog later 
stopte hij te Lommei. Momenteel is er 
zelfs sprake ook het stuk Hasselt-Bru-
stem op te geven. Kortom de A 24 
wordt een autosnelweg tussen Lom
mei en Hasselt. 

GEEN VOORDELEN 

Van bepaalde zijde wordt regelmatig 
aangedrongen op de aanleg van de 
A 24, zogenaamd met het oog op de 
activering van de tewerkstelling. Dit is 
nog vrij recent gebeurd in een nota 
van de Limburgse Gewestelijke Ont-
wikkelings Maatschappij. 
Ik meen dat de A 24 gèèn oplossing 
kan brengen voor het probleem der 
werkloosheid in onze provincie. In
tegendeel, niet zelden oefenen zij een 
leegzuigeffekt uit op de streek, die zij 
doorkruisen. Hier komt bij, dat het 
meer en meer duidelijk is geworden, 
dat volledige tewerkstelling niet blij
vend in de klassieke sektoren, de pro-
duktiesectoren kan worden gereali
seerd. De non-profitsektoren zullen 
terzake een steeds grotere rol moe
ten spelen. En voor tewerkstelling op 
dit vlak heeft men geen autosnelwe
gen nodig. 

Dikwijls wordt naast het tewerkstel-
lingsargument ook het argument der 
steeds toenemende verkeersdrukte 
vooropgezet. Weliswaar is het zo dat 
de huidige verbindingen tussen Genk 
en Hasselt en tussen Hasselt en Sint-

Truiden niet in staat zijn het verkeer 
op een behoorlijke wijze op te van
gen. Doch dit betekent nog niet, dat 
de verbetering van deze interlokale 
verbindingen via een autosnelweg 
moet gebeuren. Bovendien is het zo, 
dat het Ministerie van Openbare Wer
ken niet alleen voor snellere verbindin
gen moet zorgen, doch ook voor 
meer veiligheid op de weg, hetgeen 
o.m. impliceert, dat men voldoende 
kredieten ter beschikking stelt voor 
fietspaden, voor betere verkeerssig-
nalisatie en voor aangepaste verlich
ting. Er zouden trouwens ook meer 
kredieten moeten worden voorzien 
voor overbruggingen, voor tunnels, 
voor omleidingen enz. Deze werken 
hebben bovendien het voordeel, dat 
zij eveneens snellere verbindingen 
kunnen verzekeren. 
Wat dit laatste betreft ziet het pro
gramma 1976 voor Openbare Wer
ken voor de provincie Limburg er niet 
zo schitterend uit. Ik geef enkele voor
beelden : 

— Slechts 1,25 % van het totaal der 
kredieten is voor fietspaden bestemd. 
— Voor tunnels en overbruggingen 
is niets voorzien. 
— Het budget van het Wegenfonds, 
slaande op de gewone wegen, is 
50 % kleiner dan dit van de Interkom-
munale E 39, die met de aanleg van 
autosnelwegen is belast. 

ACHTERGRONDEN 

De aanleg van de A 24 is schadelijk 
en bovendien overbodig. Mijn argu
mentatie steunt niet op indrukken of 
op losse gegevens. Zij vloeit voort uit 
talrijke wetenschappelijke studies, die 
in de afgelopen jaren werden onder
nomen. Enkele voorbeelden: 
— Optimalisatie van het Autowegen
net in Limburg (Studie ondernomen 
door een team van de Limburgse Eko-
nomische Hogeschool in 1972). 
— Dossier A 24. Autosnelweg Eind-
hoven-Hoei (Studie van de Bond Be
ter Leefmilieu 1974). 
— E. Jacobs : Autowegen. Pronkstuk
ken of verkeerswegen '̂  (In « Beleid >>, 
orgaan van het V.E.V. 1974.). 
— Studie van Centrum voor Bosbio-
logisch Onderzoek te Bokrijk (1974). 
Al deze studies werden tot op heden 
geenszins weerlegd. De voorstan
ders van de A 24 doen zelfs alles wat 
mogelijk is om de resultaten van dit 
wetenschappelijk onderzoek achter 
te houden, weg te moffelen en zelfs te 
diskrediteren. Hier komt bij dat zij niet 
zelden oneerlijke praktijken aanwen

den teneinde hun tegenstrevers te 
ontwapenen. Het meest frappante ge
val, dat ik in dit verband ken, is het vol
gende. 
Op 4 april 1973 verscheen een Ko
ninklijk Besluit met als datum 24 janu
ari 1973. Dit Koninklijk Besluit bepaal
de het tracé van de A 24. Anderzijds 
werden er in de periode gaande van 
januari tot april 1973 door het Minister
ie van Openbare Werken brieven ver
zonden aan bepaalde bonden van 
natuurbeschermers, waarin wordt me
degedeeld dat het tracé nog niet defi
nitief was vastgelegd en dat de opmer
kingen van de geïnteresseerden met 
de meeste welwillendheid zouden 
worden onderzocht. Zelfs ging men 
zover dat men te Hasselt op 16 maart 
1973 een vergadering organiseerde, 
waarop de natuurliefhebbers hun wen
sen konden formuleren, terwijl het 
Koninklijk Besluit, waarbij het tracé 
werd bepaald, toen reeds bijna twee 
maanden oud was. 
De vraag die zich stelt is dan ook : 
Waarom wordt er door bepaalde Lim
burgse kringen zo hard aangedron
gen op de aanleg van de A 24 •? Waar
om heeft de Bestendige Deputatie 
van Limburg, de Limburgse CVP en 
het Limburgse ACV een paradepaard 
gemaakt van deze weg ? Electorale 
bedoelingen kunnen hier toch moeilijk 
achterzitten, gezien uit twee enquê
tes, die onlangs werden gepubliceerd 
en die georganiseerd werden op ver
zoek van het Ministerie van Openba
re Werken, duidelijk is gebleken, dat 
twee derden van de bevolking in 
Vlaanderen van geen nieuwe autosnel
wegen wil weten. 

Wat er ook van zij, de hele A 24-affai-
re IS een makabere geschiedenis 
geworden, waarvoor de traditionele 
partijen volledig verantwoordelijk zijn. 

Hoewel de Minister van Openbare 
Werken herhaaldelijk verklaard heeft, 
dat de A 24 er zal komen, meen ik dat 
de strijd nog niet helemaal verloren is. 
De aktie, die in de jongste tijd vooral 
in Vkanderen wordt gevoerd, heeft 
reeds tot gevolg gehad dat een aantal 
geplande autosnelwegen definitief 
werden geschrapt. Indien wij op de 
ingeslagen weg verder gaan, dan lijkt 
het mij niet onmogelijk, dat ook de 
A 24 wordt opgegeven. Het Is immers 
zo, dat de voorbereidingen nog niet in 
zulk stadium zijn getreden, dat stop
zetting totaal onmogelijk Is. 

Evrard RASKIN 
Kamerlid 

WIJ 16 
8 APRIL 1976 



SOCMM L€Î 6M 

DE ZIEKTEVERZEKERING 

EVEN 
ACHTEROM KUKEN 
De ziekteverzekering lijkt ernstig ziek. In elk 
geval slorpt die tak van onze sociale zeker
heid elk jaar meer geld op en daar is op dit 
ogenblik niemand meer gelukkig mee. De rege
ring staat hier — zoals elders — voor zware 
moeilijkheden, want niemand is bereid iets van 
zijn voorrechten prijs te geven. Het zijn, zoals 
steeds, de anderen die moeten betalen... 
Wij achten het nuttig, in het licht van deze aktu-
aliteit, een informatief artikel aan de ziektever
zekering te wijden en even achterom te kijken 
naar de ontwikkeling van deze sociale zeker-
heidstak tijdens de voorbije tien jaar. 

De verzekerden 

Tijdens de tweede helft van de zestiger jaren 
valt een sterke verruiming op van de toepas
singssfeer van de ziekteverzekering, dit inge
volge de vernieuwde wetgeving van 1963. Tij
dens de periode 1963-1973 groeide het aantal 

verzekerden aan met 76 %, wat het totaal der 
rechthebbenden op 9.768.814 hoofden bracht. 
Uit een vergelijking met de totale Belgische 
bevolking blijkt dat ongeveer 98 % van 
's lands inwoners onder de bescherming van 
de ziekteverzekering valt. 

Niet alle kategorieën ZlV-rechthebbenden 
groeiden op dezelfde wijze aan. Een stijgings
percentage van de gepensioneerden en van 
de weduwen wijst op een veroudering van de 
Belgische bevolking. Daartegenover staat een 
achteruitgang in % van de aktieve zelfstan
digen en van de echtgenoten ten laste. De 
daling van de zelfstandigen is het gevolg van 
een overgang naar de loontrekkende sektor 
en de daling van de echtgenoten ten laste is 
het gevolg van een verhoogde tewerkstell ing 
als werkneemsters van de vrouwen uit de sek
tor zelfstandigen, want het is vooral die sektor 
die een achteruitgang kent. Ten slotte kent de 
kategorie « Invalieden » een enorme stijging. 

r 
SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN 

De uitgaven 

Een eerste benadering van de cijfers inzake 
uitgaven leert ons dat de ziekteverzekering 
elk jaar ongeveer vijf miljard BF méér kost dan 
het jaar voordien en de jongste jaren zelfs nog 
meer dan vijf miljard ! Enkele konkrete cijfers : 
Aan geneeskundige verzorging en aan ver
strekkingen werd in 1960 10,5 miljard fr. uitge
geven. In 1973 was dit reeds opgelopen tot 
72,7 miljard fr. I De werkingskosten stegen 
vanzelfsprekend ook, zodat het algemeen 
totaal van de uitgaven in 1973 niet minder dan 
79,4 miljard fr. bedroeg ! 
Een betere kijk op deze cijfers wordt ons 
gegeven door de evolutie van de uitgaven per 
rechthebbende. Telkens voor de periode van 
1966 tot 1973 steeg de kostprijs der genees
kundige verzorging per rechthebbende van 
2.325 fr. tot 5.482 fr., voor de uitkeringen van 
3.382 tot 6.221 fr. en voor de werkingskosten 
van 484 tot 682 fr. Dat zijn stijgingen van resp. 
135,8 %, 83,9 % en 40,9 %. Als oorzaken van 
deze stijging kan o.a. aangegeven worden : het 
toekennen van nieuwe voordelen, de koppe
ling van honoraria en uitkeringen aan het 
indekscijfer der kleinhandelsprijzen, de opna
me van nieuwe kategorieën met hoge medi
sche konsumptie, enz. 

Wat de stijging van de uitgaven voor genees
kundige verzorging betreft, moet gewezen 
worden op een niet te ontkennen overkon-
sumptie, de verdere veroudering van de bevol
king, de toename van het aantal zgn. WIGW's, 
de vooruitgang van de medische wetenschap 
en dergelijke oorzaken meer. Voor de stijging 
van de uitkeringen — minder groot dan deze 
van de geneeskundige verzorging — gelden 
vanzelfsprekend andere oorzaken. Een be
langrijke rol spelen hier ongetwijfeld volgende 
faktoren : het toenemend aandeel van de vrou
wen in de totale tewerkstell ing en de daaruit 
voortvloeiende hogere kosten voor zwanger-
schapsrust, het groeiend aantal rechthebben
den dat op invaliditeit geplaatst is, de stijging 
van het aantal neurotische zieken, de stijging 
van de vergoedingen ingevolge de stijging 
van de lonen, e.d. 

Algemeen 

Demografische faktoren zullen ongetwijfeld 
geen belangrijke rol spelen t.o.v. de verdere 
uitgaven van de ziekteverzekering. Wel kan 
een struktuurwijziging verwacht worden inge
volge de veroudering van de bevolking. Even
wel mag men zich niet aan een mindering van 
de stijgingstendens verwachten en dit hoofd
zakelijk ingevolge de inflatie-ekonomie, de 
eisen inzake bestaanszekerheid en een toene
mende zorg voor het lot van de minderbedeel
den. 
Toch dringen maatregelen zich op. Maar wie 
zal de moed opbrengen ze door te drijven ? 
En voora l : Wie zal de moed hebben ze door 
te drijven in een rechtvaardige richting ? 

Willy Cobbaut 

l l-C/08 

O 

o 

WIJZIGINGEN AAN DE TEGEMOETKOMINGEN 
VOOR MINDER-VALIDEN 

Bij KB van 24-12-75, verschenen in het B.S. van 30-12-75, 
werden een reeks wijzigingen aangebracht aan de regle
mentering betreffende de gewone en de bijzondere tege
moetkomingen voor minder-validen. (Zie ook rubriek 
l l-C/06). Wij geven het voorwerp van deze wijzigingen 
hieronder beknopt weer. Ingangdatum ervan : 1-1-76. 

Wijzigingen 

1. De bedragen van de gewone en de bijzondere tege
moetkoming en van de tegemoetkomingen voor hulp 
van derden worden verhoogd. 

2. De vroegere eis 100% arbeidsongeschikt te zijn 
wordt tot 65 % verlaagd voor het verkri jgen van de bij
zondere tegemoetkoming. Er zal dus in het vervolg 
vanaf een arbeidsongeschiktheid van 65 % gerekend 
worden volgens de regelen die gevolgd worden voor 
de gewone tegemoetkoming. 

3. De wijze van berekening der inkomsten uit onroeren
de goederen wordt versoepeld, en dit zowel voor de 
bebouwde als voor de onbebouwde onroerende goe
deren. Het K.l. van bebouwde o.g. wordt, naargelang 
de ligging, verminderd met 7.500 fr., 10.000 fr. of 
15.000 fr. en het resultaat van deze berekening wordt 
dan vermenigvuldigd met 3. Op het uitsluitend bezit 
van onbebouwde o.g. wordt een eenvormige vermin
dering van 1.200 fr. op het K.l. toegepast, waarna het 
overblijvend K.l. vermenigvuldigd wordt met 9. Bij 
bezit van onbebouwde en bebouwde o.g. wordt geen 

vermindering toegestaan en wordt het K.l. gewoon 
vermenigvuldigd met 9. 
Het bedrag van de vrijstelling op bestaansmiddelen is 
vastgesteld op 12.500 fr. voor gehuwde minder-vali
den, op 10.000 fr. voor alleenstaanden en op 6.250 fr. 
voor samenwonenden. 
Het recht op verhoging van de tegemoetkoming mag 
vastgesteld worden rekening houdend met een vrij
stelling van 150.000 fr. op de inkomsten voortkomend 
uit werkelijk gepresteerde arbeid door de betrokkene, 
de echtgenoot o f voor minderjarige minder-validen, 
de ouders. Deze vrijstelling is slechts toepasselijk op 
beroepsinkomsten. 
Er is tenslotte een wijziging van de wijze van bereke
ning van de aanvullende tegemoetkoming, waarbij 
geen vermindering van het gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden meer mag worden toegepast. 

In de praktijk 

Wie reeds de gewone of de bijzondere tegemoetkoming 
genoot, ontvangt ambtshalve de verhoging. Er is even
eens ambtshalve toepassing van de nieuwe regels voor 
wie reeds een dossier in onderzoek heeft. Wie vroeger 
een weigering opliep of aan wie een verminderd bedrag 
werd toegekend bij toepassing van de bepalingen van 
kracht vóór het K.B. van 24-12-75, dient op het gemeente
huis een nieuwe aanvraag in te dienen. Wie een nieuwe 
aanvraag indient vóór 1-7-76, zal de nieuwe bedragen krij
gen met terugwerkende kracht op 1-1-76. 

Cw. 

•><e 
DOKUMENTATIE 

Ekonomie 
van nu 
en straks 
Bij herhaling werd in deze rubriek gewezen 
op het belang voor een goede werking van de 
demokratie van het scholingsniveau van de 
burgers die in deze demokratie hun leven 
doorbrengen. Met scholing wordt vanzelfspre
kend niet alleen het aantal en de aard van de 
diploma's bedoeld. Het relatief belang van 
diploma's is nu wel stilaan tot iedereen doorge
drongen, de gediplomeerden zelf inbegrepen. 
Neen, met scholing wordt hier bedoeld de 
gezamelijke kennis, de aktieve en de passieve, 
die elke burger voor zich heeft vergaard in de 
loop der jaren en waaraan iedere verstandige 
sterveling een heel leven lang ononderbroken 
verder werkt. Elke generatie had hiervoor een 
eigen woord. Vandaag noemt men dat : perma
nente vorming. Dat kan in schoolverband via 
avond- en weekend-onderwijs. Dat kan ge
woon thuis in een luie zetel via lektuur, radio 
en TV. Dat kan met het oog op vervolmaking 
van de beroepskennis. Dat kan simpelweg om 
de algemene kennis aan te vullen en op de 
hoogte te blijven van wat er in de wereld 
omgaat. 

Vorig jaar startte de dienst Volwassenenvor-
ming van de BRT — o.l.v. J. Verhaeghe — een 
reeks lessen gewijd aan de ekonomische 
vraagstukken van dit ogenblik. Die reeks is nu 
ten einde. Bij die lessenreeks hoorde een 
handboek, geschreven door dr. Mark Eys-
kens en uitgegeven door De Nederlandsche 
Boekhandel. Over dit boek wilden we het hier 
even hebben. 
Boeken over ekonomie behoren niet tot de 
dagelijkse lektuur van de meerderheid van 
onze bevolking. Dat is een spijtige vergissing 
waaraan deze meerderheid zich bezondigt. 
Want de ekonomie is zoals de politiek. Ook al 
houden wij er ons niet mee bezig, de ekono
mie houdt zich wel degelijk met ons bezig en 
vangt ons dagelijks in haar menigvuldige en 
alomtegenwoordige grijparmen. 
Daarenboven — zoals de auteur trouwens 
opmerkt in zijn « Inleiding » — vergt de goede 
werking van een demokratische samenleving 
van de burgers een voortdurende inspanning. 
« Een efficiënt beleid op het vlak van het land, 
van de regio's, van de ondernemingen, van de 
sociale geledingen, (kan) maar worden ge
voerd mits de bewuste inzet van allen. « Een 
participerende demokratie veronderstelt men
sen die weten waarover het gaat. En een pas
sieve kennis is dikwijls voldoende om de gang 
van de gebeurtenissen te volgen en de samen
hang ervan te begrijpen. 
Het aanvullen van onze noodzakelijke kennis 
van de ekonomie is het opzet van voorliggend 
werk van dr. Mark Eyskens. Daarin is hij om 
verschillende redenen geslaagd. Vooreerst is 
het boek volledig, in de zin dat het alle proble
men behandelt waarvoor de belangstellende 
leek interesse kan hebben. Het behandelt het 
Nationaal Inkomen, de loonvorming, de inko-
mensherverdeling, de rol van geld en banken, 
de inflatie, de fiskale politiek, de begrotingspoli-
tiek, de import- en eksportpolitiek, de muntpari-
teiten, Keynes, de werkloosheid, de handels
balans, de gemengde ekonomie, en nog vele 
andere zaken meer. Deze volledigheid — het 
is een relatief begrip, uiteraard — gaat ge
paard met een kennis van zaken die voortdu
rend opvalt en die geen heilige huisjes onge
moeid laat. Dat alles wordt ten slotte aan de 
man — en aan de vrouw — gebracht in een 
duidelijke en vlotte taal. Mijn liefste, wat wil je 
nog meer! 

Daarmee is vanzelfsprekend niet gezegd dat 
voorliggend boek U spelenderwijze en in 
enkele uren tot vak-ekonomisten zal omtove
ren. Van spelen is geen sprake. Het blijft een 
studie-boek, hoe populair ook geschreven en 
bedoeld. En vak-ekonomist word je er ook 
niet bij. Dat was ten andere niet de bedoeling. 
Maar je leert er enorm veel bij. En in deze eni
ge bedoeling is de auteur volledig geslaagd. 
Kopen en lezen I 

Cw. 

Dr. Mark Eyskens — « Economie van nu en 
straks» — 1975 — De Nederlandsche Boek
handel, Antwerpen/Amsterdam — 320 biz. — 
225 fr. 
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HET FALEN 
VAN 
EEN AKADEMIKUS 

< Beter verzuipen dan verdorren », 
Jan Van den Weghe 

Met Saldo heeft Jan Van den Weghe een roman geschreven over 
een zevenenveertigjarige intellektueel, Martin Willekens, het hoofd 
van een kweel<school. De auteur plaatste zijn hoofdfiguur in een mid
den dat hij goed kent namelijk het onderwijs. Toch is zijn boek geen 
eigenlijke onderwijsroman. De levensproblemen van Martin groeien 
niet uit het onderwijs zelf ze wortelen in het verleden van deze man, 
in zijn afkomst in zijn huwelijk, in zijn studies, kortom in hemzelf Als 
opvoeder vindt hij geen oplossing voor zijn eigen problemen, hij kan
kert over het onderwijsbestel, heeft grote moeite om met zijn leraren 
en studenten om te gaan Ook als opvoeder is hij een mislukkeling. 
Zijn drama is dat hij die mislukking, over de hele lijn van zijn leven, als 
zevenveertigjarige inziet Het hele boek is een onophoudend zelfbe
klag, dat hem natuurlijk geen millimeter dichter brengt bij een mogelij
ke oplossing van zijn vragen. Is deze man gedoemd ten onder te 
gaan ? Is er tegen de ellende van deze psychisch zwaar belaste man 
geen enkele moraal opgewassen ? Welke waarde heeft de moraal in 
zon geval ? Aan het slot van het boek zoekt Martin zijn toevlucht bij 
een vriend-kunstschilder, die jaren geleden uit het onderwijs gestapt 
was en die nu in stilte en eenvoud al zijn krachten wijdt aan de kunst 
Adriaan, — zo heet de vriend —, belijdt in enkele fraai en helder 
geschreven bladzijden zijn moedige en, volgens mij overtuigende 
levensvisie. Martin aanhoort hem en kan vrijwel niets inbrengen 
tegen Adriaans moraal. Hij kan er echter niets mee doen. 

De kwaal van Martin Willekens is hoofdzakelijk van psychische aard. 
Hij lijdt aan een vorm van identiteitsverlles. « Voor velen ben ik onge
twijfeld een' geslaagd man, een zeer bekwaam direkteur, een opvoe
der van formaat maar mezelf zie ik nu als een trieste komediant een 
welbespraakte windbuil, een zelfgenoegzaam leeghoofd, een niet te 
stuiten woordmekkeraar, een slappeling, een tinnegieter, een blinde 
uitvoerder van talloze richtlijnen, besluiten en omzendbrieven, die ik 
steeds kritiekloos aanvaard heb, dus een werktuig in de handen van 
onzichtbare touwtrekkers en machthebbers » Nu ligt zoals gezegd, 
de echte reden van Martins psychische ontreddering niet in het 
onderwijsbestel zelf dat als een vervreemdend bureaukratisch stel
sel aangevoeld wordt Dat milieu zal hem natuurlijk niet genezen Op 
zijn tocht naar het wezen van zichzelf staat de school lelijk in de weg. 
Daarom vlucht Martin weg uit het onderwijs. Hij gaat steeds maar 
door met zichzelf te beklagen en er zich van te overtuigen dat de hori
zont afgesloten is. Het gaat vooral om een intellektuele problematiek. 
Althans zo stelt Jan Van den Weghe het voor: Martin twijfelt aan de 
wetenschap en aan de waarden die hem aan de katolieke universiteit 
bijgebracht werden. Er ligt een onoverbrugbare kloof tussen de intel
lektueel die Martin geworden is, en wat hij eigenlijk als mens is: hij 
heeft zichzelf afgesneden van zijn jeugd, van zijn afkomst van zijn 
streek, van zijn ouders. Hij is geen mens meer van vlees en bloed, hij 
kan ook de brug niet meer slaan naar de andere mensen, naar zijn 
vrouw, naar zijn twintigjarige zoon Eddy, naar zijn kollega's. Hij blijft 
zich voeden met het lezen van wijsgeren, opvoedkundigen, waardoor 
hij zich. intellektueel gesproken, nog meer vastzet vermits de filozo-
fen zijn problemen niet kunnen oplossen. Zijn problemen liggen op 
een ander vlak. 

De geschiedenis van Martin Willekens' psychische kwellingen wordt 
onderbroken door zuiver verhalende episoden, onder meer enkele 
flashbacks die vooral tot doel hebben aan te tonen hoezeer de psy
chische spanningen bij Martin opklimmen tot zijn jeugd. In dat opzicht 
is het verhaal van Martins «seksuele ontwaken als kleine jongen" 
betekenisvol Hij voelt zich verraden en geschokt als hij z'n buurjon
gen Albert betrapt met een andere jongen. Vanaf dat ogenblik ver
liest hij. zoals hij later zal inzien, het betrouwen in de andere mensen. 
Een ander verhaal is dat van zijn huwelijksaanzoek: hij is zelf van 
eenvoudige afkomst en voelt zich vernederd tegenover zijn aanstaan
de schoonvader Constant Ballings, die allesbehalve een intellektueel 
IS en die als handelaar schitterend geslaagd is in het leven. Ballings 
brengt een eerste zware deuk in Martins eigendunk. Als ateneumle-
raar achtte hij zich al een hele Piet. Met die verhalen, die eigenlijk een 
verademing betekenen in de zware psychische problematiek van het 
boek. schetst de auteur de maatschappelijk-psychische achtergron
den van het drama van de hoofdpersoon. De hele roman blijft draai
en rond het bestaan van één centrale, vereenzaamde figuur, die ten
slotte tenonder gaat aan zijn problemen. Hij verlaat zijn vrouw, de 
school en vlucht, een beetje in de trant van Clem Schouwenaars' 
held uit De seizoenen, naar een afgelegen Kempisch dorp waar hij 

' volkomen uitgeput aan zijn einde komt Hij had niet meer de psychi
sche kracht om. zoals Adriaan het hem had willen inprenten, zich te 
bevrijden van de eigen moeilijkheden door er de strijd mee aan te 
gaan. Tot die noodzakelijke innerlijke omwenteling is Martin met meer 
gekomen. Hij is blijven vluchten voor de wereld en voor zichzelf tot in 
de. . dood. 

Is dit een pessimistisch einde ? Peilend naar de levensfilozofie van 
Jan Van den Weghe kunnen we zeggen dat Martin Willekens het 
beeld is van het triestige bestaan dat elke mens bedreigt Anderzijds 
brengt Adriaan de moed op om dit moeilijke leven toch op een mens
waardige wijze te doorworstelen. Voor Martin kwam de ontmoeting 
met Adriaan veel te laat. Zo gezien is het leven een riskante zaak. Is 
dat pessimistisch ? 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Lil.: Jan VAN DEN WEGHE, Saldo, De Roerdomp, Brecht-Antwer-
pen, 1975, 167 biz. 

<• Een Science-fiction-persiflage » 
zo luidt de ondertitel van dit ver
haal van Anto Vano. 
De v\/etenschappelijke fiktle 
speelt zich hier echter niét af op 
het gebruikelijke terrein van de 
kosmische verkenningen, ons zo 
bekend uit de Amerikaanse scien-
ce-fiction-reeksen-zonder-eind, en 
ook niet op het terrein van de 
techniek of de technologie, van 
de fysika of de chemie. Geen 
Star-treks dus of Jules Vernes, 
maar een veel menselijker, nabij
er terrein : dat van de menselijke 
biologie zelf. •< Mutatie» is een 
begrip uit de biologie, dat wij met 
een Nederlandse term «erfveran-
dering » kunnen noemen. Erffakto-
ren bezitten een buitengewoon 
grote stabiliteit, maar toch be
staat de mogelijkheid tot sponta
ne verandering van hun werking. 
Zulke veranderingen of mutaties 
komen echter uitzonderlijk en 
zeer zeldzaam voor. Nu heeft 
men wel ontdekt, dat erffaktoren 
kunstmatig gemuteerd kunnen 

worden o.m. door radio aktieve 
bestraling, door chemikaliën zoals 
peroxyden, mostaardgas, uretha-
nen enz. 
Bij een dergelijke proefneming 
werd bv. in een bepaalde stam 
van de drosofylen de mogelijk
heid vastgesteld dat, tengevolge 
van bepaalde mutaties, na enkele 
generaties alle mannelijke ken
merken uitsterven konden zodat 
slechts vrouwelijke elementen 
overbleven. 
Deze — ernstige — uiteenzetting 
over het begrip, waarheen de titel 
van dit boek verwijst, kan als inlei
ding een beetje uitvoerig lijken. 
Wij hebben echter willen wijzen 
op het feit dat de auteur niet zo 
maar met onwaarschijnlijkheden 
goochelt: bij alle fantasie is er 
toch een wetenschappelijk ver
trekpunt, hoe eigenmachtig de au
teur er in zijn verbeelding ook 
mee omgesprongen is en hoe 
glim- of spotlachend hij staat te kij
ken naar het resultaat van die ver
beelding. 

Wat is nu die grote mutatie die 
plaats grijpt In de menselijke 
soort ? Het is een mutatie in de 
aard van die welke door voor
noemde wetenschapslui bewust 
opgeroepen werd, en waarbij alle 
mannelijke kenmerken verdwij
nen. In dit geval, en tengevolge 
van een wilsbesluit van de auteur, 
voltrekt zich die mutatie niet in 
etappen maar plotseling, en wel in 
de loop van de maand mei 1977. 
Dat schept natuurlijk een hele
boel anomalieën, maar het hoofd
probleem blijft: de voortzetting 
van de soort. Bij afwezigheid van 
de zaaier kan er echter niet 
geoogst worden. Nu wil het toe
val dat de natuur, in haar irrationa
liteit, één schepsel van de mense
lijke soort laat ontsnappen aan de 
algemene regel. En het toeval wil 
dat het hier een knaap betreft uit 
de Brusselse Hoogstraat, luiste
rend naar de naam van Meddy 
Herks. 
Zo zitten wij dan, met de science
fiction, gedeeltelijk ook in de sati
re. De auteur projekteert beken
de figuren, toestanden en feiten 
in een wereld, waarin het mens
dom, nadat het zich op de rand 
van het uitsterven voelde, nu 
plots een reddende (b)engel ziet 
opdagen. Men zou, met dezelfde 
stof en meer gecentreerd rond 
het hoofdpersonage, zich een 
boek kunnen indenken dat zich in 
de nabijheid van Orwell en Vidal 
bevindt. Anto Vano heeft deze 
beknopte en sterk-gekondenseer-
de reportage-vorm gekozen. Sa
men met de humor, die soms fri
vool klinkt, soms tot goedmoedi
ge politieke satire wordt, maakt 
dit alles samen het boekje tot een 
vlot leesbaar én spannend ver
haal. 
De auteur? Voor de lezers die 
ons blad al vele jaren lezen is de 
schuilnaam zeker niet onbekend. 
Nu Toon van Overstraeten de 
weg van de «scheppende» litera
tuur is gaan bewandelen, (hij 
deed dat vroeger nog, indien wij 
ons niet vergissen, als dichter?) 
nadat hij vele jaren vele bladzij
den met journalistieke en andere 
teksten volschreef, kunnen wij 
ons misschien eerstdaags aan 
een lijviger werk verwachten. Hij 
heeft er de pen en de fantasie 
voor. En in dit geval is dat méér 
dan het gebruikelijk cliché bij een 
debuut. 

B.S. 

Anto Vano : « De grote mutatie » 
— Uitg. W. Soethoudt, Antwer
pen — 94 bIz., 145 fr. 

mmmi 
KONTAKT 

L 

Een uitgave 

van de 

Nederlandse 

Kultuurraad 

Zopas verscheen, onder een oubollige omslag, Kultureel Kontakt het 
viermaandelijks tijdschrift van de bestendige kontaktkommissie van de 
Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap — Staten 
Generaal der Nederlanden. 
Een woord vooraf van NKR-voorzitter Jan Bascour en van C.F. Kleister-
lee namens de Nederlandse vaste kontaktkommissie leidt deze eerste 
uitgave in. Volgt een portret van Jan Bascour waarna een overzicht 
gegeven wordt van het ontstaan van de kontaktkommissie en de 
samenstelling ervan. Noteren we dat voor de V U daarin zetelen : sena
tor Van der Eist als vast lid en kamerlid Raskin als plaatsvervanger. 
Van alle leden wordt een korte biografische nota met adresopgave 
gegeven. 
Dan volgt een omstandige toelichting van wezen en bevoegdheid van 
de NKR en een motie van het 13® Frans-Belgisch Kongres over konkre-
te vormen van internationale samenwerking, o.a. via de kulturele raden. 
Het volgende artikel toont het grondig verschil aan tussen de Belgische 
en Nederlandse parlementen. 
Gerangschikt volgens de materie geeft dit nummer dan een overzicht 
van de Vlaamse dekreetwetgeving van 1971 tot 1975. Het besluit met 
een bondige toelichting van de hervorming van het wetenschappelijk 
onderwijs in Nederland en over het toekomstig onderwijsbestel bij 
onze noorderburen. 
Deze uitgave doet al te ambtelijk en amateuristisch aan en zou heelwat 
vlotter en aantrekkelijker kunnen voorgesteld worden, zonder dat daar
mee de inhoud zou te kort gedaan worden. 
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NEEF, NICHT 
(Cousin, Cousine) 
•< Neef, nicht» is het tweede fi lmwerk 
van de Franse kineast Jean-Charies 
Tachella. voordien w^erkzaam als jour
nalist, filmkritikus en vooral scenarist. 
Het is dan ook wel verwonderl i jk dat 
juist het scenario het zwakste ele
ment uit zijn film is, waarvoor hij zelf 
als scenarist-dialogist-regisseur ver
antwoordeli jk is. 

Het verhaal is op het eerste gezicht 
eerder banaal. Marthe en Ludovic, 
respektievelijk gehuwd met Pascal 
en Karine, ontmoeten elkaar op een 
huwelijksfeest waarbij ze nicht en 
neef worden. Terwijl Pascal en Kari
ne een slippertje maken verdri jven zij 
de verveling met een dans. En de 
vonk slaat over. Tussen Marthe en 
Ludovic ontstaat een vriendschap die 
gevoed wordt door sympatie, teder
heid en door beider drang om te ont
snappen aan de monotonie en de 
dagelijkse sleur waarin hun huwelijk 
IS verzand. Marthe en Ludovic beslui
ten vooralsnog een uitzonderlijk kop
pel te vormen, door hun relatie op 
vriendschappelijk vlak te houden. 

Pascal en Karine rieken echter on
raad en doen belachelijke tot dramati
sche pogingen om de bedreiging af 
te wentelen. En aangezien iedereen 
toch denkt dat Marthe en Ludovic 
seks bedrijven, doen ze dat dan ook, 
maar openlijk en provocerend. En op 
Kerstavond gaan ze tot het uiterste. 

Onder de oppervlakte van dit gege
ven schuilt een bitterzoete tot bijten
de kijk op het huwelijk. Het huwelijk 
van zowel Marthe als Ludovic wordt 
van meetaf als een mislukking gete
kend. Maar alhoewel Pascal en Kari
ne sympatiek blijven, vind ik toch dat 
de schuld voor de mislukking wat te 
sterk naar hun kant toe geschoven 
w o r d t : Pascal is de gekonditioneer-
de don juan die ontrouw is aan de 
lopende band ; Karine is het humeuri
ge kind dat troost zoekt in slaapku-
ren. Toch lijkt het me dat ook Marthe 
en Ludovic schuld hebben aan de 
mislukking. En het is wel de vraag of 
ze samen niet opnieuw in dezelfde 
fouten .zullen vervallen. 

Dit laatste is echter wellicht reeds 
een te ver gaande vraag die door de 
kineast niet bedoeld werd Zijn enige 
bedoeling lijkt geweest te zijn een 
aan de oppervlakte blijvend, ontspan

nend en amuserend, humoristisch en 
zeker ook ironisch werkstuk rond 
het huwelijk te maken. Omdat men in 
de realiteit bepaalde problemen (bv. 
de kinderen] toch met zomaar uit de 
weg kan gaan komt de ganse film 
veeleer over als een wensdroom dan 
wel als de neerslag van een stuk reali
teit. 

De kineast zit wel goed waar hij de 
twee gezinnen plaatst in het ruimer 
kader van de familie. De familie die 
wel slippertjes toelaat zolang ze be
dekt blijven met — desnoods bela
chelijke en doorzichtige — alibi's. 

Een open vriendschappelijke verhou
ding tussen een man en een vrouw 
wordt echter moeilijker getolereerd. 

Toch lijkt de familie die hier wordt 
getekend — vooral door de vitale 
figuur van de grootmoeder — nog 
vrij tolerant te zijn. Er wordt geen 
schandaal geschopt, alleen verrast 
(begrijpend of veroordelend) opgeke
ken. 

Met •< Neef, nicht» bewijst Tachella 
wel dat-hij kan filmen. Opvallend zijn 
de sobere aanwending van camera
bewegingen, de minutieze decoupa-
ge en de grote gerichtheid op het 
essentiële in bvb. dekor. De dialogen 
zijn vlot en spiritueel. En de vertol
king staat op niveau. 

Hilde Dekeyser 

elke week een ^ / ' 

TENTOONSTKLLIM; 
Jef Verheyden 

NAAR DE ZIEL 
VAN HET LICHT... 

In onze hedendaagse Vlaamse schilderkunst Is er wellicht geen unieker talent 
aan het werk dan de in 1932 in het Kempense Itegem geboren Jef Verheyen. Dit 
is geen waarde-oordeel, maar een vaststelling die niet alleen het werk betreft 
maar ook een persoonlijkheid van ongewoon allure. Jef Verheyen bewoont nu 
een statig Provengaals landhuis in het bevreemdend mild-harde landschap nabij 
Gordes (35 km. van Avignon), waar ook andere koryfeeèn als Pol Mara en Vic
tor Vasarely een geliefd verblijf hebben. Maar hoe ver zijn atelier ook staat, Ver
heyen is een volkaraats eksponent van pikturaal Vlaams vermogen. 
Zowat een decennium geleden, in een artikel over de Nieuwe Vlaamse School, 
trokken wij op deze pagina's een parallel tussen hem en Jozef Peeters (rond 
1920 een van onze eerste abstrakten). De lijn kan verder gaan naar Vermeer, 
Rembrandt, de primitieven. Want (zij het vanuit een ander bewustzijn) ergens 
schilderen zij hetzelfde: het licht en de kleur — die tenslotte een uitdrukkings
vorm van licht is. De figuratieven delen dit licht met het vertorouwde verschij
ningspatroon daarvan: weerkaatsing van een dekorum of gebeuren. Voor Jef 
Verheyen ligt de zichtbare werkelijkheid in het licht zelf, zijn onderwerp is de 
kleur en niets dan de kleur. En zoals de figuratieve schilder zijn onderwerp 
beheerst door ontleding, kompositie en weergave, zo doet Verheyen dit met ana
lyse, kleurwarmtebepaling, projektie. 

Trouwens, in die drift tot lichtbehandeling past hij volmaakt in de stramienen van 
de schilderkunst der lage landen. Want, Provence ten spijt, zijn licht heeft niet de 
explosieve charme van de zuidelijke warmte (Van Gogh was ook geen Cezan
ne). Integendeel, het is het getoermenteerd licht dat heel onze schilderkunst 
overheerst, een natuurkracht die naar de essentie tast. Daarom zitten de schijn
baar lege schilderijen van Jef Verheyen zo boordevol dramatiek en sensitieve 
geladenheid. Gemakkelijk zijn ze niet zo meteen, maar de stap kan vlug gezet 
worden Zoals één speldeprik de huid doorboort en het bloed zichtbaar word t 
het bewustzijn ook. 

Alleen & niet anders 

Jef Verheyen behoort tot dezelfde Antwerpse generatie die Bë rond het Hessen-
huis gekoncentreerde groep schilders, de G58, voortgebracht heeft. Zelf heeft 
hij er nooit toe behoord, omdat zijn avontuur naar het absolute in de schilder
kunst geen inmenging duldde. Verwantschappen waren hem van in het begin 
vreemd. Wel reisde hij heel Europa af, op zoek naar op zijn frekwentie afgestem
de naturen. In Italiè leert hij Fontana Crippa en Manzoni kennen, in Duitsland 
Ucker, in Parijs Yves Klem, de paus van het monochrome. Wel worden het her
kenningen, nooit toegevingen, soms een doorstroming van gevoeligheid (o.a. 
met Fontana die schilderijen van hem « perforeert»). Inmiddels publiceert hij een 
aantal teksten waarin hij zijn « niet-plastische schilderkunst >• teorie beli jdt.. een 
hypergevoelige rechtlijnigheid die met een veelheid van nuances naar de wezen
lijkheid gaat maar elke anekdotiek keihard afwijst In Zwitserland en Duitsland 
geniet Jef Verheyen de eerste bijval, het eigen land volgt veel later. Nu is hij er 
zelfs museum-fahig geworden. De expositie « Lux-Lex » die nu van hem gaat in 
de Brusselse galerij Carrefour is dan ook een uitverkopertje (bij de vernissage 
al). 
Het verrassende in de schilderijen van Jef Verheyen is zijn vermogen om de 
grenzen te verleggen, om in het absolute verder te gaan. De kleur blijft de enige 
werkelijkheid. Vroeger in eindeloze schemeringen, later doorboord met de stren
ge pijlen van in zijn basiskleuren ontleed licht verleden jaar (de expositie in de 
Abdij van Frigolet nabij Tarascon) in vibrerende kleurkaders gevatte, in negatief 
werkende oppervlakken... nu in zachte vloeibewegingen waarin een nauwelijks 
zichtbare lijn de ruimte tot ver buiten het doek opent. Deze doeken verder 
beschrijven is onmogelijk, ze zijn hun enige realiteit met anders dan in zichzelf te 
benaderen. Alleen duidingen gelden hier: sakrale gestalte, ongrijpbaar zijn, ziel 
van licht bloed van kleur. Op één gebied heeft Jef Verheyen alle kleuren van 
zich afgeworpen: als judoka vecht hij met een zwarte gordel. 

TENTOONSTELLINGEN TE BRUSSEL 
Te Brussel lopen momenteel verschei
dene interessante tentoonstellingen, 
om te beginnen deze van de Antwerp
se Amerikaan Jan Cox in het museum 
voor oude kunst (vlakbij het Konings
plein) Deze expositie staat in het 
teken van de illustratie van Homeros' 
«Ilias», een zeer vrije interpretatie 
dan, waarbij vooral het levendig kolo
riet opvalt, tevens een koloriet van 
dramatische allure. Jan Cox is een 
plastisch oertalent wiens vinnige 
toets, kleurengevoel, zin voor het mo
numentale met de besten mag wedij
veren 

In wat men «de voorlopige lokalen» 
noemt van het museum voor heden
daagse kunst (dat vooHopige duurt al 
jaren, hoe lang zal dat schandaal nog 
aanslepen ?) kan men kennis maken 
met « surrealistische tendenzen » in de 
Belgische schilderkunst. Hoe klein de 
beschikbare ruimte ook is toch zijn de 
inrichters er in geslaagd, een zeer 
goed overzicht te geven van de sur
realistische produktie in ons land met 
'als uitschieters uiteraard Magritte, Del-
vaux, Fritz Vanden Berghe en Lan-
duyt. Een kleine, bijna intieme tentoon
stelling, die de bezoeker laat dromen 

in plaats van hem plat te slaan. 
De "dnt te im Bunde» is de tentoon
stelling Guy Degobert, Claude Vialat 
en Dario Vil lalba. Deze laatste houdt 
een retrospektieve 1972-1976 Het 
gaat om reuzenfoto's, al dan niet« ver
pakt» in plexiglas, waann vooral de 
vereenzaming van de mens in de hui
dige samenleving tot uiting komt Het 
IS eigenlijk een schok-terapie, die Villal
ba wil veroorzaken « met beelden uit 
de wachtkamer van de dood» zoals 
K J . Geirland het zo treffend zegt in 
zijn inleiding. Het is een soort agres
sief dokumentansme, waar de kleur 
de plaats heeft moeten ruimen voor 
de zwart-wit-fotografie, eigenlijk veel 
meer een gnjs-wit-fotografie, waaruit 
een grote desolaatheid spreekt 
Claude Viallat is een «tachistisch 
abstrakte» die het voorzien heeft op 
het herhalingsexperiment, op zeer gro
te formaten en die op zijn manier 
evenals zijn mede-exposant Villalba 
de vervreemding van deze tijd laat 
aanvoelen. 

Guy Degobert (62) schilderde tot 
1965 abstrakt en sloeg dan over op 
het hyperrealisme • pijnlijk nauwkeung 
geschilderde voorwerpen, zonder on

derling verband, meestal op een egaal 
witte of licht grijze achtergrond Ver
mits Degobert zijn abstrakt werk 
nooit tentoonstelde hebben we het 
gissen naar deze penode, die te oor
delen naar wat hij thans exposeert, 
waarschijnlijk tot de koel-abstrakte 
richting zal behoren Tot 25 april as. in 
het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel (dat waarschijnlijk door de 
Staat zal overgenomen worden en 
waann dan in afwachting van eigen 
lokalen het Museum voor Moderne 
Kunst af en toe selekties uit het eigen 
bezit zou kunnen tentoonstellen 
Aan de Prijs van de «Jeune Peinture 
Beige» verspillen we geen woorden : 
beneden alles en geen «peinture», 
behalve de Rousseau-epigoon Be
rnard Lorge De feitelijke pnjs werd 
trouwens niet toegekend al werden 
wel een tiental «laureaten» aange
duid, maar dan zonder prijs. De « Jeu
ne Peinture » is blijkbaar aan het eind 
van haar Latijn gekomen Ze verkeert 
reeds lang in een knsistoestand Nu is 
het echter duidelijk dat de inrichters 
moeten kiezen of delen: het radikaal 
over een andere boeg gooien of 
ermee ophouden, (r.c.) 

Uit het schetsboek van Jef Verheyen. 

Galerij Carrefour, Louisalaan 170 Brussel. 
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VRIJUIT 
Een poosje geleden werden na de 
voetbalwedstrijd Anderlecht — Erwee-
deejem anti-dopingsonderzoeken uit
gevoerd. En sapristie, Polle Van 
Himst bleek « iets >• geslikt te hebben. 
Men noemde een produkt. dat echter 
eerder het tegengestelde veroor
zaakt van wat normaal zou kunnen 
beoogd worden. Pol zei dan zelf dat 
hij een paar dagen slaapmiddeltjes 
had genomen, omdat hij, denkend 
aan de belangrijke wedstrijd, last had 
van slapeloosheid. Verleden week 
moest zich Pol gaan eksplikeren 
voor de rechtbank. Hij werd met 
glans vri jgesproken, en wij zijn daar 
blij om. Al moet het ons van het hart 
dat wij de Polle nog jong vinden om 
al slaapmiddeltjes te nemen. Wat zou 
hij zeggen van wat sport 's avonds, in 
plaats van altijd maar voetbal ? 

RAMP 
Nog zijn alle sporen van nazisme en 
wereldoorlog niet uitgeroeid, en 
reeds wordt Duitsland getroffen door 
een andere ramp. De Duitse TV zal 
voorlopig geen reportages van voet
balmatchen meer uitzenden. De oor
zaak dient gezocht in het feit dat de 
Duitse TV de wedstrijd tussen Real 
Madrid en Bayern München uitzond, 
op een ogenblik dat in Duitsland 
andere wedstrijden aan de gang wa
ren. Dat mag niet, en als straf moet 
het teeveetje nu uit de stadions weg
blijven. Het schijnt dat dit ook in Bel
gië erg, want dat hier ook veel men
sen afstemden op Duitse zenders 
omwille van de sjotterij. Is dat eigen
lijk geen geval van incivisme ' Daar
enboven verliest Sportweekend ook 
een deel inspiratie, want ook de BRT 
moest nodig iedere week een portie 
Duitse stamperij opdissen. 

DAPPERE BELGEN 
Hewel, hewel, ze kunnen dan al met 
de Belgen lachen in Holland en om
streken, maar wij zijn zo min niet. 
Onze jongens van Anderlecht en 
Brugge trokken « onverveerd •> de 
Rijn over om, in het raam van de Euro
pese voetbalkompetities, respektief 
Zwickau en Hamburg partij te gaan 
geven. Wat Anderlecht betreft was er 
nauwelijks sprake van een partij. De 
rooie vrienden van de DDR hebben 
van de sjotterij op hoog niveau nog 
niet veel kaas gegeten, en werden 
door Fraaanswa en zijn maats met 
0 — 3 ingemaakt. Brugge speelde o.i. 
in Hamburg een uitstekende wed
strijd, en verdiende tenvolle het gelijk
spel (1 — 1). Het ziet er dus naar uit 
dat zowel Brugge als Anderlecht zul
len doordringen tot de finales. Wat 
iedere Belg uitermate verheugt. 

ELLENDIG 
De man die ooit geroepen scheen 
om Frankrijks roem met gouden let
ters in het boek der geschiedenis 
neer te schrijven — zeg nu nog dat 
wij de stijl van de grote sportjoernalis-
tiek met beheersen —, is met meer. 
Roger Rivière deed in 1960 een zwa
re val tijdens de Ronde van Frankrijk, 
en hij IS er nooit bovenop gekomen. 
Hij overleed zopas op 40-jarige leef
tijd. Alle leed, ellende en vernede
ringen heeft hij doorstaan. Aan de 
basis daarvan lag beslist zijn ongeval, 
maar het zou o.i. verkeerd zijn alles 
daaraan toe te schrijven. Lichamelijk 
letsel moet met noodzakelijk tot gees
telijke ondergang leiden, en dit laat
ste niet absoluut tot maatschappelijke 
mizerie. Maar hoe wordt in het sport-
wereldje de met meer interessante 
ex-vedette begeleid ? 

NIET INTERESSANT 
Kijk eens, wij hebben er niet het min
ste bezwaar tegen dat een aantal jon 
gens en meisjes gaan deelnemen a m 
de olimpische spelen, ook al kost dai 
onverantwoord veel geld. Wij hebben 
er zelfs geen bezwaar tegen dat zij 
zich laten vergezellen door een batal
jon meeeters en meedrinkers. In de 
sport moeten er nu eenmaal « dele-
gees» zijn. Wij hebben zelfs geen 
principiële bezwaren tegen een 
show als de olimpische dinges. Als 
bepaalde landen miljarden willen uit
geven voor die dingen, dan is dat hun 
zaak. Grote waarden kennen wij aan 
dat alles echter met toe. En wanneer 

VOORBEELD 
In de sportgazetten is ons al tot ver
velens toe verteld wat voor 'n kolos
sale venten al die sportvedetten wel 
zijn, en wat 'n schitterende voorbeel
den het allemaal zijn voor onze dier
bare jeugd. Wij hebben ons daar 
steeds tegen verzet, omdat naar on
ze bescheiden mening sportvedetten 
als mens niks, maar dan ook niks 
méér zijn dan Gust van de vuilkar of 
Wis die de wachtzaal kuist. Dit blijkt 
0.1. nog maar eens uit het feit dat één 
van onze allergrootste voetbalvedet
ten voor de rechter stond, omdat hij 
met een kolossaal stuk in zijn botten 
een mens onderste boven had gere
den met zijn wagen, zat en wel was 
verder gereden, nog ergens door 
een rood licht, en zo een en ander. 
Men zegt ons dat het ook niet pre
cies de eerste keer was dat de man 
een « snee in zijn oren » had, en ieder
een weet dat hij zeker niet de enige 
sportvedette is die eens een moment 
van zwakheid kent. De truterij over 
dat voorbeeld en zo mag ophouden, 
nu de koning nog maar eens de olim
pische elite gaat begroeten fvooral 

de offisjellen uiteraard), dan vragen 
wij ons af of er geen interessantere 
mensen zijn om eens mee te klappen. 
Zoals enige tijd de schippersvrou-
wen bij voorbeeld. 

LEVE DE FIETS 
Het schijnt dat ze in China weg zijn 
van de fiets. Er rijden daar ai een 50 
miljoen van die tuigen, de produktie is 
er in 25 jaar zowat 400 maal groter 
geworden. Chinese velo's worden uit
gevoerd naar meer dan 50 landen, en 
elke Chinees is er heilig van overuigd 
dat de velo het uitgelezen voertuig is 
om de gezondheid van de berijder en 
de zuiverheid van de steden te vrijwa
ren, zelfs om vrachten tot 100 kg te 
verslepen. Zal allemaal wel waar zijn, 
en het is een deun die hier bij ons 
ook wordt gezongen. De Chinezen 
zouden er echter ook moeten bijzeg
gen dat de velo ook zo wonderbaar 
is, omdat de druiven van de auto nog 
te groen zijn. Net zoals iedereen bij 
ons de lof van de velo zingt vanuit 
zijn autootje. 

EVEN TELLEN 
Wij denken dat het ogenblik geko
men is om eens lijk grote mensen 
over voetbal te klappen. De mogelijk
heid Bestaat dat België volgend jaar 
zes klubs in de Europese kompetities 
heeft, en dus poen kan verdienen. 
Daarvoor zouden Anderlecht en 
Brugge tegen wellicht Liverpool en 
West Ham of Frankfurt. Verder zou 

MODDERFIGUUR 
In een gemeente nabij Brussel werd 
onlangs een sportnamiddag georgani-
zeerd met medewerking van het Blo-
30 en in het raam van de Sport + -
aktie. De deelnemers en deelneem
sters werden verzocht een gekozen 
afstand (te voet) af te leggen — 
lopen, stappen, om het even —, zon
der dat er sprake was van kompetitie, 
overwinning, tijden, rekords, prijzen 
of startpremies. Gewoon sport om de 
sport, binnen het bereik van iedereen. 
De atletiekbond reageerde. Hij noem
de de inrichters onverantwoorde-
lijken, wellicht niet eens aangesloten 
bij de K.B.A.B. (voor de heren is niet 
aangesloten zijn en onverantwoorde
lijk zijn misschien hetzelfde ?), de 
organizatie <• natuurlijk » belachelijk, 
en hij verbood de KBAB-leden ten 
strengste aan de sportnamiddag deel 
te nemen. 
De organizators (Sport + -gangma
kers van Bioso) protesteerden te
recht tegen deze grove uitlatingen, 
en zij kregen antwoord van de bond. 

Dat de bond niet tegen Sport + -
akties is. Dat de bond niet wist dat 
het een organizatie betrof in het raam 
van de Sport + -aktiviteiteo. Dat de 
bond er niet aan dacht een Sport + -
manifestatie te kelderen. Dat het een 
misverstand betrof. Maar dat het ver
bod deel te nemen gehandhaafd 
bleef. 

Dat « niet willen kelderen » vinden wij 
« een goei ». Met of zonder verbod 
van het bondje waren er een slordige 
250 deelnemers aan de sportnamid
dag. 

En waarom zoveel vijven en zessen 
vanwege de bond zodra hij wist dat 
Bloso ermee gemoeid was ? Dat ver
anderde toch niets aan de manier 
waarop men aan sport ging doen ? Of 
rees in het achterhoofd van de heren 
misschien enige bezorgdheid om mo
gelijke « kweddelen » en de weerslag 
daarvan op subsidies ? 
Waar halen de jongens van de War-
moesberg het recht vandaan iemand 

Lokeren kampioen moeten worden, 
en Lierse of Luik de Beker van België 
moeten winnen, en tenslotte RWDM 
en Beveren vooraan moeten ein
digen in de kompetitie. In dat alles 
spelen twee vijanden (de finalisten 
met Anderlecht en Brugge) en zeven 
Belgische klubs rechtstreeks een rol. 
Ons, hoewel zelf nooit in staat een 
serieuze cent te verdienen, komt het 
voor dat het mogelijk moet zijn zaken 
te doen, als er zovele tientallen en 
tientallen miljoenen franken te verdie
nen zijn. 

NIET AKKOORD 
Hoewel Raoul Lambert in Hamburg 
het doelpunt aantekende, geloven wij 
niet dat hij een goede wedstri jd speel
de. Het kon van hem ook niet ver
wacht worden, want terwijl hij in Ham
burg zat, overleed — niet onver
wacht — zijn vader. Raou! was toch 
mee vertrokken, en toen het overlij
densbericht kwam. speelde hij toch. 
Dat wordt hem als een verdienste 
aangerekend. Wij zijn zo vrij het daar
mee met eens te zijn. Wij begrijpen 
dat het voor Raoul een heel pijnlijke 
en moeilijke beslissing was, maar 
men had die beslissing gewoon niet 
aan hem mogen overlaten. O N S 
standpunt kan ouderwets zijn, maar 
in die omstandigheden doet men, uit 
menselijke overwegingen, geen be
roep op een werknemer. Wij kunnen 
Klub Brugge hierin niet volgen. Finan
ciële belangen is iets. maar menselij
ke kiesheid is iets anders. 

<• onverantwoordelijk » te noemen als 
die zonder hen een sportnamiddag 
organizeert, en een sportmanifestatie 
waarvoor aan hen geen organizatie-
rechten worden betaald — gewoon 
omdat zij er niks mee te maken heb
ben — « belachelijk » ? 

Wat staat de bond altijd maar te blei-
ren van o goede sportbeoefening sti
muleren » als hij zijn onderdanen ver
biedt aan goede sportaktiviteiten deel 
te nemen ? Kwestie van de « offisjel
len » iets te laten verdienen mis
schien ? Kortom, wij hebben lichtjes 
de indruk dat de atletiekbond in deze 
een modderfiguur sloeg. Zou het 
geen tijd worden de mensen en de 
dingen, de reglementen en de opvat
tingen wat te modernizeren, in de 
hoop dat mensen die gewoon wat 
aan sport willen doen, bij de bond te 
biechten zouden komen, en niet zou
den moeten op zoek gaan naar alter
natieve (en tot spijt van wie 't benijdt: 
betere) oplossingen buiten de bond ? 

Walter Planckaert winnaar van de Ronde van Vlaanderen hier aan de leiding. 

WIJ l O 

EEN FANTASTISCH MIDDEL 

Om wat volgt Ie begrijpen moeten 
weer even de haakjes geopend wor
den, om wat meer aandacht te 
besteden aan spektrum en spektru-
analyse. Isaac Newton liet in 1666 
een lichtbundel door een glazen 
prisma vallen, en achter het prisma 
zag hij een fraaie, kleurige band ver
schijnen, met alle kleuren van de 
regenboog, met paars aan de ene 
kant, rood aan de andere kant, en 
daartussen blauw, groen, geel, oran
je in alle schakeringen. 
Het verschijnsel wordt veroorzaakt 
door het feit dat een prisma het 
licht ontbindt. Licht bestaat uit stra
lingen van verschillende golfleng
ten, gaande van ongeveer 4000 Ang
strom (1/10.000.000.000 meter) 
voor paars licht, tot ongeveer 7500 
Angstrom voor rood licht. Door de 
dispersie van het prisma gaan die 
stralingen in het spektrum netjes 
naast elkaar liggen, en kan men 
meten welke golflengte overeen
komt met een bepaalde kleur van 
licht Deze ontdekking van Newton 
opende enorme mogelijkheden 
voor de astronoom. Het bleek al 
vlug dat een lichtbron onder hoge 
druk een zg. continu spektrum ver
oorzaakt: de ene kleur loopt gelei
delijk in de andere over zonder 
onderbreking. 

Een koelere lichtbron onder lage 
druk (gas) vormt een ander soort 
spektrum. Er verschijnen nu slechts 
een paar gekleurde lijntjes, bij een 
bepaalde lengte op de schaaL Kleur 
en golflengte van de emissielijnen, 
zoals ze heten, zijn karakteristiek 
voor de samenstelling van het lich
tende gas. Zo veroorzaakt natrium 
twee gele lijntjes met een golfleng
te van 5900 Angstrom, de zoge
naamde D-lijnen. 
Toen ging men het zonnespektrum 
aandachtig bekijken. Men zag een 
continu spektrum, met daarop ech
ter een massa zwarte lijnen, waar
onder twee op 5900 Angstrom. Wa
ren het de emissielijnen van natri
um ? Maar ze waren zwart in plaats 
van geel. 
Men begreep al vlug dat de zwarte 
lijnen — naar hun ontdekker Fran-
hoferlijnen — inderdaad emissielij
nen zijn, maar dat ze niet meer hun 
specifieke kleur vertonen, door de 
helderheid van het continu spek
trum op de achtergrond, doch er 
donker tegen afsteken. Men kan 
echter de oorsprong blijven herken
nen, niet aan de kleur, maar aan 
hun plaats op de schaal, dus golf
lengte. 
Meteen begreep men ook dat het 
continu-spektrum van de zon ver
oorzaakt wordt door de zeer hete, 
onder grote druk staande fotosfeer, 
en de Fraunhoferlijnen door de gas
sen in het koelere omhulsel, de 
chromosfeer. Aan de hand van de 
Fraunhoferlijnen kon men meteen 
opzoeken welke elementen in de 
chromosfeer voorkomen, leder gas 
heeft immers zijn karakteristieke 
Fraunhoferlijnen. Men vond zo een 
70-tal elementen terug in de zon, 
waaronder natrium. De D-lijnen wer
den immers ook in het zonnespek
trum teruggevonden. 
Welnu, men nam het spektrum van 
zowat een kwart miljoen sterren, en 
kon meteen (maar niet zo eenvou
dig als uit deze eenvoudige uitleg 
zou kunnen blijken) de samenstel
ling van al die sterren op ongeloof
lijke afstanden aflezen. 
Volgende week zien we dat men uit 
dat simpele spektrum nog veel 
meer kon aflezen. 

infoKOSMOS 
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BRT 

15 30 De apokalips der dieren 
dokumentaire 

16 20 Pinocchio 
18 00 Tl Ta Tovenaar 
18 05 Ante de Laplander 
18 30 Tienerklanken show 
1915 Allemaal beestjes 

Dokumentaire 
19 45 Nieuws 
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2040 Panorama 
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programma 
Glory to God religieus pro
gramma 
Nader bekeken 
Ten slotte 
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2315 Nieuws 
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17 00 The songs of Paul Simon 
17 45 A vos marques 

Spelprogramma 
18 55 Les Pilis 

19 00 Spectales 
19 30 Antenne soir 
19 43 Conseils decudation sani 

taire 
1945 Nieuws 
2015 Le jardin extraordinaire 

Natuurmagazine 
2045 La ruee vers lor 

Film van Charlie Chaplin 
22 30 S I Ion chantait show 

Aansluitend Nieuws 

11 APRIL 

BRT 

9 00 
9 30 

1000 

1100 
1200 

1230 
1400 
1430 

1545 
1715 
1740 

1845 
1840 

1915 
1945 
20 00 
20 30 

21 10 

22 40 

Doe mee 
De Brusselse wandtapijten 
van de pre renaissance 

Eucharistieviering vanuit 
Deurne 
Konfrontatie 
Nieuwsmagazine voor ge
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Open school landbouw 
Parijs Roubaix 
Rechtstreekse reportage 
Labyrint 
Sesamstraat 
Van klassiek tot jazz 
Trio Louis van Dyke 
Tl Ta-Tovenaar 
Levenslang tweemaal 
Korte film met Stan Laurel 
en Oliver Hardy (1927) 
Openbaar kunstbezit 
Nieuws 
Sportweekend 
Jack Parnell and The Big 
Band 
Giro d Italia een harde 
show 
Nieuws en Sportweekend 

NED. 1 

1100 
1430 
1600 
1627 
1655 
1700 
1730 
1855 
1900 
1905 

1955 

20 45 

2130 
22 30 
2310 
23 30 

Eucharistieviering 
Teleac 

Nieuws 
Sport extra 
Voetbal en Toto uitslagen 
Vesper 
Teleac 
TV informatie voor Turken 
Nieuws 
De jongens van de grote 
weg 
Feuilleton 
Op bezoek bij de walvis 
sen dokumentaire 
Het leven begint bij veertig 
TV spel 
Music-all-in 
Aktua special 
Humanistisch verbond 
Nieuws 

NED. 2 

18 25 Woord voor woord 
Bijbelverhaal voor kinde 
ren 

18 30 Paulus de boskabouter 
18 30 Rogues Rock 
19 00 Panoramiek 
19 15 Studio sport 
20 30 Antillen-nieuws 
21 00 Met ros music met Dolf van 

der Lindens Metropole Or 
kest 

21 30 Nieuws 
2135 Frontaal diskussie overak 

tuele problemen 
22 35 Muziek om naar te kijken 

Het Requiem van Gabriel 
Fa ure 

2315 WK Ijshockey 
CSSR- — Zweden 

23 45 Nieuws 

RTB 

1010 Independants a votre servi
ce 

10 30 Ulysse 
1100 Israëlische uitzending 
12 00 Faire le point 
13 00 Nieuws 
13 05 Concertissimo 
13 35 Arts-hebdo 
14 00 De klown Nuk 
14 25 Calimero 
14 30 Wielrennen Parijs-Roubaix 
15 45 Visa pour le monde 
17 40 Sportuitslagen 
17 50 La RTB en questions 
1840 Jeux deaux 
18 45 Sportweekend 
19 30 Antenne soir 
19 45 Nieuws 
20 20 Baron von der trenck 
21 20 Cinescope 
22 05 TV 7 Club variétés 

12 APRIL 

BRT 

15 30 De apokalips der dieren 
16 20 Pinocchio 
18 00 Tl Ta Tovenaar 
18 05 Klem klem kleutertje 
18 20 Hond op de vlucht 
1845 In het wilde Australië doku 

mentaire 
1915 Sporttribune 
19 39 De Weerman 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 Edward VII 
21 50 Nieuws 
22 05 Filmtribune Morgen 

NED. 1 

1815 Teleac 
1845 TV informatie voor Surina 

mers 
18 55 Nieuws 
19 05 NCRV Springtrofee 
19 55 Nee eerlijk met 
20 20 De tijd stond even stil do 

kumentaire 
21 35 Nieuws 
21 50 Kojak 
22 40 Leer mij o Heer uw lijden 

recht betrachten 
22 50 Nieuws 

NED. 2 

18 45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws 
1905 The lone ranger 
19 30 In Londen staat een huis 
20 00 Nieuws 
20 25 Derrick 
21 25 Muziek uit duizenden 
22 15 Aktua TV 
22 55 Symbiose 
22 59 Nieuws 

RTB 

1715 L'ile mysterieuse 
Film naar Jules Verne 

1810 1 2 3 j'ai vu 
18 30 TV Femmes 
19 00 Katoliek godienstisge uit

zending 
19 30 Lundi-sports 
1945 Nieuws 
2015 Le propnetaire 

Amerikaanse komedie 
22 00 Pulsars 
22 40 Nieuws 

13 APRIL 

BRT 

15 30 De apokalips der dieren 
dokumentaire 

16 20 Pinocchio 
18 00 Tl Ta Tovenaar 
18 05 Wickie de Vikmg 
1830 Kaartje voor Montreal 

Jeugdkwis 
18 55 Toestand 76 

Tienerklanken 
1945 Nieuws 
2015 Oostappel I I I Oogap

p e l " ? 
Programma over jonge 
Vlaamse kleinkunstenaars 

20 45 Industriële archeologie 
21 35 Gasprogramma 

Het vrije woord 
22 05 De Lukaspassie van Krzys 

ztof Penderecki 
22 40 Nieuws 

NED. 1 

1425 
1815 
1845 

1855 
1905 
1945 
20 40 

2135 
2150 

22 25 

22 40 
22 45 

Schooltelevisie 
Teleac 
TV informatie voor Span 
jaarden 
Nieuws 
De O show 
Father Brown 
Voor een bnefkaart op eer 
ste rang 
Nieuws 
Op weg naar mets 
Dokumentaire over Surina 
me 
De lanssteek 
Hoe werd Kristus gedood 
en waarom ' 
Nieuws 
WK Ijshockey 
U S S R - Z w e d e n 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 

1930 
2000 
20 25 

2120 

2210 
22 50 

23 05 

Paulus de boskabouter 
Nieuws 
De geheime schatten van 
de Rode Zee 
Tweekamp 
Nieuws 
De gebroeders Lauten-
sack 
Feuilleton 
NCRV mimvoetbalshow 
1975 1976 
Hier en nu 
Wat bezielt zo iemand ' Re 
ligieuze uitzending 
Nieuws 

RTB 

1715 Li le mysterieuse 
1810 1 2 3 jai vu 

Jeugdprogramma 
18 30 Seniorama 
19 00 La barbe a papa 
19 25 Antenne soir 
1945 Nieuws 
2015 La poupee sanglante 

TV reeks 
21 10 Special antenne-soir 

ACEC in nood 
22 00 Absurde nest il p a s ' 

Angelsaksische humor 

14 APRIL 

BRT 

16 30 Tip-top 

1745 Tl Ta Tovenaar 
17 50 Atelier 

Vrijetijdsmagazme 
1850 Bonanza 
19 40 De Weerman 
1945 Nieuws 

VOETBAL 
Mogelijk rechtstreekse re 
portage van Sp Ander 
lecht —Sachsenring Zwi 
ckau of Club B r u g g e -
Hamburger SV 
Het meisje van de TV 
Premiere magazine 
Nieuws 

NED. 1 

1500 
15 30 
1550 
1640 
1710 
1855 
1905 
1950 
2000 

20 55 

2135 
2150 
22 20 
22 45 
2300 

23 30 

Teleac 
Eet u smakelijk en Co 
Elsa de leeuwin 
Ren je rot 
Suske en Wiske 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen 
Een kwestie van aanvoelen 
Engelse TV film 
Muziek om naar te kijken 
Het Radiofilharmonisch Or 
kest 
Nieuws 
Panoramiek 
Studio Sport 
Sprekershoek 
WK Ijshockey 
O Duitsland — W-Duits
land 
Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 

1930 
20 00 
20 25 
2030 
2120 

2200 

22 45 

22 50 
22 55 

Paulus de boskabouter 
Nieuws 
Wie IS deze ' 
De Britse popzanger Alan 
Price 
Kenmerk 
Nieuws 
Socutera 
De Waltons 
Zie de mens 
Passie en paasmuziek 
Het oudste wonder de pi 
ramiden 

Tenslotte religieuze uitzen
ding 
Nieuws 
Lied van de week 

RTB 

1645 
1823 

1825 

18 55 
1900 
1925 
1945 
2015 
2020 
2105 

Feu vert 
Conseils d education sani 
taire 
Tempo 

Muziek en musici van Nash
ville 
Barbapapa 
La barbe a papa 
Antenne soir 
Nieuws 
Contacts 
La taberna del torro 
Kerala land van verdraag
zaamheid, dokumentaire 
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ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

»j3lij;<w<AVil.^ 
KOSTUUM 

Alles kan per stuk bekomen worden 
REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

DAIM OF LEDER, BROEKEN. 
Onze referentie duizenden tevreden klanten 

Mevrouw, Mijnheer, iedere frankteltdubbelbij STANDING 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

TROUW- EN SUITEKLEDEREN 
Modellen ANNE ROSE, JACQUES ESTEREL 

CARINA (Exclusief) enz 
Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing 

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

m!k 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

L 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 

ZO€K€RC]€S 
SOCIO kulturele vereniginr gevestigd 
te Brussel zoekt echtpa tr of alleen 
staande als concierge oor onder 
houd van de kantoren Goede wedde 
en inwoning verwarming gas elektri 
citeit en water Schrijven onder de let 
ters AS 01 aan beheer blad N 29 

— Jonge dr in de scheikunde zoekt 
passende betrekking 
— Ervaren boekhouder 53 jaar 
zoekt passend werk 
Schrijven of telefoneren W Joris 
sen Louisast>-aat 31 2800 Mechelen 
tel 015 41 35 96 N 35 

Woon te Asse op boogscheut van 
Brussel nieuw appartement 110 m2 
living inger keuken hall badk 2 
sipk cv lift huisbewaarder gr terras 
zonzijde Tel 02 452 66 37 of 
452 76 67 N 42 

— Jonge heer zoekt werk als regent 
plastische kunsten of studiemeester 
opvoeder Wie helpt mij ? 
Kontakt langs gemeenterld H C De 
Vriendt tel 02 56917 79 na 19 u te 
Schepdaal N 46 

Werkzame jongeman wenst van 
werkkr ing te veranderen Hij bezit 
een diploma A2 Elektriciteit sterk 
stroom Liefst in de omgeving Eekio 
Aalter Gent Brugge Zijn militaire 
dienst IS volbracht 
Inlichtingen volksvertegenwoor 
diger Paul Van Grembergen E Hulle 
broeckstraat 14 9068 Ertvelde Tel 
09144 67 90 N 47 

De Erasmusschool zoekt voor onmid 
dellijke indiensttreding een leraar of 
lerares voor steno en typen 3 talen 
Persoonlijk aanbieden Begijnenvest 
99 Antwerpen H 45 

Gevraagd Vlaams meisje — moet 
wel degelijk de Franse taal kunnen 
spreken — om op te dienen in een 
cafe restaurant 
Zich wenden Taveerne Restaurant 

CHECK POST IJzerenkruisstraat 
84 1000 Brussel Tel 02 21829 88 

N 4 3 

Magazijn te huur omgeving Sint Ni 
klaas 1 500 m2 en mogelijkheid om 
140 m2 bureel met overzicht over 
gans het magazijn te benutten Goed 
verlicht verwarmd met aardgaskon 
vektoren geïnstalleerde hoogspan 
ningskabien 65 K V A 
Te bezichtigen elke werkdag van 18 
tot 20 uur of de zaterdag voormiddag 
Beschikbaar vanaf 1 juli 1976 zono 
dig vroeger Prijs 45 000 fr per 
maand 

Adres De Groot Stoop Gijzelstraat 
96 2770 Nieuwkerken Waas Tel 
0317619 33 N 4 4 

Blankenberge Jobstudente vanaf 16 
jaar gevraagd voor spijshuis Bearnai 
se de Smet de Naeyerlaan 86 te 
Blankenberge Tel 050/4136 54 
Periode Pasen Pinksteren juli of 
augustus 

N49 

Firma in kliniekapparatuur zoekt ver
tegenwoordiger voor verkoop in 
Oost en West Vlaanderen en Brus 
sel 
Zich wenden Vital Peeters tel 0 3 1 / 
214624 

NATIONALE LOTERIJ 
15de tranche 

PAASTRANCHE 

r^n 
HET BILJET 
HET TIENDE 

500 fr 
55 fr 

Trekking op woensdag 21 april te Deurne 

De jaarlijkse V.A.B.-Autorally 

geniet steeds een reusachtige bijval. 

Dit jaar heeft hij plaats op zondag 9 mei nnet vertrek uit 
Halle en aankomst, na een 70-tal km te Sint-Kwintens-Len-
nik 

De biezonder schilderachtige en afwisselende route loopt 
eerst door het beboste heuvelland beoosten Halle en dan 
naar het westen toe door het Paiottenland 

De rally is uitsluitend voorbehouden aan leden van de 
VAB maar men kan ook bij die gelegenheid aansluiten 

Er Zijn voor een half miljoen frank aan prijzen o m een 
Toyota ter waarde van 130000 fr Elke deelnemer ont
vangt tenminste voor 400 fr aan zeer nuttige waren 

De pnjsuitreiking heeft plaats op zaterdag 15 mei, in het 
Sport- en Kultuurcentrum te Meise Kosteloze toegang 
voor deelnemers 

Optreden van Lize Marke, Jef Eibers en het Kliekske 
Men kan inschrijven in alle VAB-kantoren en bij alle VAB-
vertegenwoordigers 

KWEKERIJEN JVH 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - T 091/6931 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 0643 
Na 18 u 425 46 42 

PVBA RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 — 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268 14 02 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PAROESSUS 

OOK NAAft MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
gtc«nhouwf»vest 52 Antwfpfi T»l 03 3^35 83̂  

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

FEESTZALEN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
(031/3745 72) 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van t vak 

ADOLF CLAES 
EM ZOON ANDRE 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stri|tem 
Tel 054/33 37 56 

Taveerne Restaurant 
-CHECK POST» 

De baas (echte Tunesische 
Vlaamse vriend] aan het fornuis 

IJzerenkruisstraat 84 1000 Brussel 
Tel 02/218 29 18 

(weekeinde gesloten] 

HOUTWORM? 
Betiandeling van dakwedcen tegen alle twut-
insefcten TVnNTIG JAAR WAARBOflG. 
Dok. op aanvraag Grabs bestek in gans liet 
land PVBA INDUSTRADE Vanderzijpenstr 
12 Wernmot (Bt) - Te, 02/79 20 CC 

ELECTRA BREEpvba 
Electro — Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188- 462477 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/441742 - 44 1743 
MIELE - AEG - LINDE 

IMMOBILIENKANTOORNV BRABO 
Sneeuwbeslaan 19 - 2610 WILRIJK 

Tel 031/28 72 92 - 89 27 71 
Burelen open van 9 u tot 7 u 
Zaterdag van 10 u tot 12 uur 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58 
1800 VILVOORDE 
TEL 02/2510386 
Alle grote uitgaven 
en ook alle kleine 

BOUWBEDRIJF 
LUCILEGEMS 

Vaartstraat 9 - 2251 MASSENHOVEN 

pvba 
LIERSEVLOERHANDEL 

Lisperstraat 49 — 2500 Lier 
Tel 031/801471 
BTW 404 067 059 

WIJ-LEZERS 

HEBBEN 

EEN BOONTJE 

VOOR 

WIJ-ADVERTEERDERS 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
td. 050/354 04 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD :1945-1975 
Opgeschrikt door deze felle reaktie en 
door de tragische ontwikkeling, legde 
Harmei in de Kamer een verklaring af, 
waarin hij op vijandige wijze en voor 
een schuldbewuste en evenzeer vijan
dige Kamer, de Volksunie van ophit
sing beschuldigde. Partijvoorzitter Van 
der Eist, die de regering interpelleerde, 
keerde echter de speer om en behaal
de een van zijn grootste parlementaire 
suksessen. Óp een perskonferentie 
werd met cijfers bewezen door Jef 
Olaerts dat de Limburgse mijnen hun 
kolen aan de Waalse staalindustrie 
moesten verkopen beneden de norma
le marktprijs, wat dus indirekt een sub
sidie aan deze industrie betekende. De 
VU bewees tevens — aan de hand 
van fotografisch materiaal — dat het 
optreden van de rijkswacht tot bloed
vergieten leidde. 
Harmei zou trouwens met lang de 
Zwartberg-tragedie overleven: indi
rekt was zijn ontslag een gevolg van 
de Zwartberg-blunder die hij gemaakt 
had Het geneesherenkonflikt was 
voor de socialisten alleen maar een 
welgekomen reden om hun «sociaal» 
blazoen, dat na Zwartberg besmeurd 
was, wat op te poetsen. 
De heer Pierre Harmei had met zijn 
ontslag minder geluk dan Lefèvre: de 
koninklijke weigering bezorgde deze 
laatste het respijt dat nodig was om 
zich aan het reddende Hertoginnedal, 
tengevolge de Vlaamse lafheid, te kun
nen vastklampen. Maar zijn ontslag op 
10 februari 1966 had de Luikse hoog
leraar echter weinig geleerd. Hij pro
beerde dan maar internationaal zijn 
blazoen wat op te poetsen, maar daar
voor miste hij de beweeglijkheid van 
een Spaak en had hij trouwens ook de 
omstandigheden tegen. Dezelfde Har
mei, aan wie Maurice Fraigneaux zijn 
degelijk en gefundeerd werk « Commu
nisme, mystique inhumaine» opdroeg 
(a mon ami Pierre Harmei) was in 1968 
volop ontspanningsgesprekken aan 
het voeren achter het IJzeren Gordijn 
en vredesapostel aan het spelen, toen 
Sovjetrussische, Poolse en Oostduitse 
troepen Tsjecho-Slowakije binnenvie
len .. 

Na allerlei mislukkingen en afwijzingen 
(Van Audenhove, de P.V.V.'er, P.W. 
Segers, de kristen-demokraat. Van 
Acker, de socialist] aanvaardde Paul 
Vanden Boeynants op 3 maart het for
mateurschap van de nieuwe regering. 
Vanden Boeynants, partijvoorzitter 
van de CVP, werd door de socialisten 
niet alleen om zijn persoonlijke stijl 
gelaakt. Zowel Cool van het ACV als 
P.W Segers van het ACW staken hun 
afkeuring voor VdB niet onder stoelen 
or banken. Vanden Boeynants had 
zich tevens verbonden met een PVV 
die zich reaktionair en anti-Vlaams 
opstelde. Van Audenhove, een ver
stokt unitarist, hield zich aan het zg 
taalkompromis van Luik, van 23 janu-
an 1968 waarin de PVV-standpunten 
waren vastgelegd. Het was eerder 
een Waals diktaat dan een «kompro-
mis» Men eiste namelijk de terugkeer 
van de Voer naar Luik, de uitbreiding 

van «Bruxelles» en de «liberté du 
père de familie». 

De Vlaamse CVP kon dergelijke eisen 
met aanvaarden Vanden Boeynants 
vond toen de «toverformule» uit van 
de bevriezing van de communautaire 
problemen en stelde zijn regering op 
zulkdanige wijze samen dat kritiek van 
links of rechts voorlopig de mond 
gesnoerd kon worden. De nieuwe pre
mier dacht diplomatisch te handelen 
met die bevnezing, zodat de onver
zoenbare stellingen van de franskiljon
se PVV-voorzitter Van Audenhove en 
van de Vlaamse CVP met direkt zou 
en botsen. Er werd een kommissie 
samengesteld in oktober 1966 die de 
lange naam «Vaste Kommissie voor 
de verbetering van de betrekkingen 
tussen de Belgische taalgemeenschap
pen » droeg. Die kommissie haalde niet 
veel uit. Zij slaagde er zelfs met in haar 
hoofddoel — de bevriezing — in de 
hand te werken. Deze «kommissie 
Meyers» werd zo genoemd naar de 
CVP-minister-burgemeester van Has
selt Paul Meyers, die er voorzitter van 
was. 

Met deze man — die door zijn verbod 
op Hasselts grondgebied te betogen 
tijdens de Zwartbergknsis — indirekt 
mee verantwoordelijk werd geacht 
voor de daarop volgende incidenten 
— was men er zeker van dat de 
Vlaamse problemen in Belgische zin 
zouden «bestudeerd» worden en dat 
de boeman van het federalisme alvast 
met zou opduiken. 

Vanden Boeynants voelde zich veilig : 
de Vlaamse CVP-fraktie, gebonden 
door de regeringsdeelname van De 
Saeger, het ACV gebonden door rege
ringsdeelname van Hulpiau, De Stan
daard voorlopig de mond gesnoerd 
door het ministerschap van Piers, 
schoonbroer van de Standaard-direk-
teur de Smaele. Een mooie kombinatie, 
zo te zien. 
Op 15 maart werd de nieuwe ploeg 
voorgesteld, met de zelfzekerheid van 
Vanden Boeynants. Maar het zouden 
juist de « bevroren » problemen zijn die 
hem tot een voortijdig heengaan als 
premier zouden dwingen. De regenng 
Vanden Boeynants zou vallen over 
een kwestie, die met een Vlaamse 
overwinning zou eindigen : Leuven. 

LEUVEN-VLAAMS.. 

Vooraleer de kwestie-Leuven, zoals zij 
zich voordeed, samen te vatten dienen 
WIJ even de voorgeschiedenis ervan 
aan te raken, zij het uiteraard zeer in 
het kort, om te kunnen begrijpen hoe 
die situatie kon ontstaan. Óver de 
kwestie-Leuven werden in die periode 
trouwens enkele zeer degelijke stu
dies en overzichten geschreven o.m. 
door prof. Derine (Strijd om Leuven) 
en door dr. M. Van Haegendoren (De 
Ziekte aan de Dijle) 
De universiteit, zoals die in Leuven 
bestond, gaf nederlandstalig en frans-
talig onderwijs, voor Vlaamse en frans-
sprekende studenten. Zij beroemden 
zich erop, de oudste universiteit in de 

Nederlanden te zijn. Te Leuven, de eer
ste hoofdstad van het Hertogdom Bra
bant werd inderdaad in 1425 een uni
versiteit opgericht, die een grote bloei 
kende, vooral in de 16e eeuw, en die 
een aantal geleerden met internationa
le faam voortbracht. Zij werd tijdens 
de Franse bezetting afgeschaft, per 
dekreet van 25 oktober 1797. De 
onderwijstaal was het latijn, hoewel er 
waarschijnlijk een groot aantal frans-
sorekende studenten waren de ver-
fransing der burgerij was al sedert de 
Boergondiérs begonnen. 
Na de ineenstorting van het Napoleon
tische regime en de hereniging van de 
Nederlanden onder koning Willem I 
werd aan de koning de heropening 
van de oude universiteit gevraagd: 
men wist dat hij voor het onderwijs 
zeer grote inspanningen deed. De 
koning was trouwen de stichter van 
de universiteiten van Gent en Luik. Hij 
wilde wel naast die twee rijksuniversi
teiten een derde te Leuven oprichten 
maar de bisschoppen wensten geen 
rijksuniversiteit. Na 1830 en de schei
ding bleef de derde rijksuniversiteit 
bestaan, maar zonder veel sukses. Na 
toestemming van de paus verkregen 
te hebben werd dan in Leuven de der
de — opnieuw katolieke — univeristeit 
gesticht op 10 juni 1834. De oude 
onder Willem I gestichte rijksuniversi
teit werd in 1835 afgeschaft. De 
nieuw-opgerichte universiteit was niet 
autonoom ; ze hing af van het Belgisch 
episkopaat. 

(wordt vervolgd) 

Zelden voorheen was het studentenverzet zo massaal als tijdens de strijd om « Leuven- Vlaams ». Het was een indrukweK-
kende manifestatie van flamingantisme. maar tevens van anti-klerikalisme. 
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Juist omdat wij per jaar meer dan 1.000 l(ommuniel<antjes 

EERSTE 
Ideden l(unt u voor de 

EN PLECHTIGE 
van uw l<ind bij 

„Succes Kleding' 
iets 

speciaals vinden. 

Wij vertegenwoordigen de meest luxueuze mer
ken van jongens en meisjeskledmg en juist omdat 
we er zoveel verkopen is onze keuze in modellen 
en stoffen zo enorm groo* '^owel In jeans als ve
lours, modellen van Eton toi echt hippie, kos
tuums, blazers, sportvestons enz.) 
U komt met uw Kommuniekantjes best bij Meyers 
terecht en dit jaar krijgen ze een echte parker" 
kado! 
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