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I^SSPI DE VLAAMSE PERS 

Vooraleer we ons storten in de tijdsgebondenheid van het politieke dagge-
beuren geven we de ereplaats aan de man die voor alle oprechte Vlamingen 
steeds meer het symbool wordt van -de beginselvaste trouw», de veilige 
basis voor een zich door de tijd bewegende nationale beweging GAZET VAN 
ANTWERPEN wi|dde een uitgebreide bijdrage aan de herdenking van de 30 
jaar oude Belgische moord op dr. Borms Het Volksuniekongres, met de dui
delijke onafhankelijke opstelling van de partij tegenover de andere groepen 
die bij de oktoberverkiezingen naar de Vlaamse kiezersgunst zullen dingen, 
lokte heel wat kommentaar uit Bij deze verklaringen van partijvoorzitter 
Schiltz maakt Jos Van Eynde in VOLKSGAZET een radiografie (met een ver
ouderde machine blijkbaar] over de Volksunie. De kommentaar van Ruys in 
DE STANDAARD sluit hier direkt bij aan Van Haverbeke in DE NIEUWE 
GIDS zet de verklaringen van Schiltz in de bredere kontekst van de volkeren-
verhouding in deze Staat. En voorzitter Schiltz moet ook de spitsroeden door 
van het zuur-en-zoet kroniekje in 't PALLIETERKE 

KNACK ging de anti-Vlaamse dwerg Nols interviewen. Die beschouwt de 
Vlaamse Schaarbekenaars als een soort gijzelaars. DE NIEUWE vindt dat 
men nu hard moet doorgaan met maatregelen tegen deze inciviek. 

Walter Luyten 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Geen enkele andere gebeurtenis gaf 
krachtiger stoot aan de Vlaamse be
weging dan de Bormsverkiezing Plots 
vi/erd het allemaal mogelijk Neder
lands in het Belgisch leger, aan de uni
versiteit, in het lager en middelbaar 
onderwijs Borms zat met tevergeefs 
tien jaar in de gevangenis Al die plot
se Vlaamse veroveringen stak de 
frankofonie diep in haar mouw De 
dood van Borms, deze week dertig 
jaar geleden, was een sinds lang 
gedroomde wraakneming 
(Over de wegvoenngen in 40 ) «Het 
had geen voorgaande in de moderne 
geschiedenis dat een land zijn politie
ke gevangenen uitleverde aan een 
vreemd land Tijdens heel die «reis» 
en nadien in het koncentratiekamp 
werd Borms het mikpunt van vernede
ring, spot, mishandeling en marteling 
Kan men zich voorstellen met welk 
trauma hij en zovele anderen toen 
voor immer werden getekend ' Door 
hun wrede lotgevallen werden ze als 
automatisch in de kollaboratie gedre
ven en met hen de overtuigde Vlamin
gen, die in het inmiddels bezette land 
met verontwaardiging hun martel
gang hadden vernomen » 

YOLKSGAZE^ 
«Talloze leden van de Volksunie zijn 
ontevreden CVP-ers, ondanks pluralis
tische verklaringen soms fanatieker in 
wijsgerig opzicht dan vele katholie
ken 

Op hen zal de bedreiging met de 
«CVP-staat», wel weinig indruk ma
ken ZIJ zouden het middel vinden om 
er zich in te integreren en er, in hun 
oude stal, mee van te profiteren 
Wat de anderen aangaat, die zullen 
eerst hun goede trouw en hun ver
draagzaamheid moeten bewijzen, aan
tonend dat hun Vlaams extremisme 
iets anders is dan in een andere rich
ting afgewend godsdienstig fanatis
me 
Zouden zij daarin slagen, dan kan het 
natuurlijk in het Vlaamse land een met 
te onderschatten ommekeer beteke
nen Want in menige gemeente zou 
dan met alleen meer de CVP vrij haar 
medebestuurders kunnen kiezen » 

De Standaard 
«Van Eynde denkt ogenschijnlijk al
leen aan gemeentelijke koalitievor-
ming, maar Schiltz is in zijn rede veel 
verder gegaan « Er staat meer op het 
spel dan de aanduiding van gemeente
bestuurders » Het zou inderdaad met 
de eerste maal zijn dat raadsverkiezin
gen een direkte weerslag hebben op 
het nationale niveau 
Een eventuele toenadering tussen 
BSP en VU zou, in de herfst, een bijko
mend probleem kunnen worden voor 
de — door het budgettaire trauma 
verzwakte — regeringskoalitie » 

DE NIEUWE GIDS 
«In de oppositie die ze toen inzette — 
na de mislukkingen van Steenokker-
zeel en van de Lambermontstraat — 
IS de VU er met in geslaagd de vroe

gere pogingen om een kommunautai-
re oplossing te vinden, waar te ma
ken Ze IS er van overtuigd dat voort
aan andere wegen moeten worden 
bewandeld 
Vandaar de waarschuwing van voor
zitter Schiltz op het zopas gehouden 
VU-Kongres over het gemeentebe
leid, dat zijn partijgenoten zich met 
mogen laten vastzetten in het een of 
andere front, zoals een anti-socialis-
tisch front Ook de VU moet, na de 
verkiezingen, op het nationale vlak, 
alle wegen kunnen inslaan 

Er heeft zich rond de verklaringen van 
de h Schiltz reeds een polemiek ont
sponnen «Ik hoor u reeds komen op 
uw sokken, terwijl ge tot nogtoe al de 
anti-socialistische pogingen van de h 
Tindemans hebt gesteund, zo is de 
betekenis van de reaktie van Jos Van 
Eynde in «Volksgazet» «Zo mooi is 
uw socialistisch gezicht ook met, zo 
repliceert het Volksumeorgaan « Wij», 
«met uw houding inzake amnestie» 
Ook dat IS verkiezingsliteratuur aan 
de oppervlakte Het belangrijkste is 
dat Volksunie en socialisten toenade
ring zoeken, dat ze beter dan wie ook 
inzien dat oppositie voeren in politicis, 
wel het moeilijkste en ondankbaarste 
bednjf is, terwijl de anderen alle touw
tjes in handen houden en soms naar 
willekeur het land besturen » 

«Over toejuichingen gesproken, me
neer de voorzitter, ik vermoed dat ge 
graag aan dit kongres zult terugden
ken Want het is voor u een uitgespro
ken persoonlijk sukses geworden Gij 
hebt een «staande ovatie» gekregen 
en dat is misschien meer dan ge zelf 
hebt verwacht, zo kort na de gekon-
testeerde fauteuil-diplomatie bij ene 
Vaast Leysen 
Voortgedreven op het elan van uw 
agressieve welsprekendheid hebt ge 
de mantel uitgeveegd van het Over-
legcentrum der Vlaamse Vereni
gingen Ge hebt hen berispt om hun 
lammenadig vervolg op de Vlaamse 
betoging van Halle in november 1974 
Ge hebt hen verweten dat ze de ceve-
pekens en de blauwselventen naar de 
ogen kijken, en dat er daarmee geen 
schot komt in de afwerking van het 

Halse eisenpakket Ik geloof dat ge in 
uw oordeel niet te streng zijt 
Gij hebt het woord « hypoknet» laten 
vallen Een zwaar woord, maar met te 
zwaar Het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen moet eens ern
stig overleggen hoelang dit spelen 
met de voeten van de brave Vlaamse 
marsjeerder nog zal duren Ze moeten 
allemaal samen eens overleggen wel
ke voor henzelf en voor de Vlaamse 
gemeenschap de morele gevolgen 
zijn van het gepleegde misbruik van 
vertrouwen, en de knstelijke broers in 
het centrum moeten m deze passietijd 
hun consciencie grondig onderzoe
ken, wat betreft de zonden van ver
zuim 

Edoch, meneer de voorzitter, mijn 
slecht karakter blaast mij in, dat gij 
misschien zo fors in de aanval zijt 
gegaan om ergens een heel klem beet
je eigen slecht geweten onder geweld 
van woorden en van applaus te bedel
ven » 

denl 
kalkir ilokop 

«De zaak Nols en de lokettenaffaire 
te Schaarbeek loopt naar haar ont
knoping » Nu de Raad van State haar 
uitspraak heeft gedaan en Nols moet 
gevolg geven, desnoods na twee aan
maningen van Minister Michel en ?ij 

knack 
interviewde Nols en bracht de 
Schaarbeekse nulliteit op zijn om
slag (zie hierboven). 
« Dat men een globale regeling voor 
de hoofdstad komt voorstellen» 
zegt Nols in dat interview « zolang er 
geen globale deal komt, hou ik die 
loketten in onderpand >. 

het dan na het bezoek van vice-goe-
verneur Cappuyns, blijkt het duidelijk 
welk soort figuur deze FDF'er eigen
lijk IS In de eigen gemeente treedt hij 
de taal-reglementering met de voeten, 
laat hij tegen ieder die zich verweert 
politie en gendarmes brutaal uitruk
ken of het nu om Vlaamse manifestan
ten gaat, dan wel om protest tegen 
schandalige praktijken inzake huurwo
ningen Wanneer hij zelf terecht staat, 
lapt hij de uitspraak aan zijn voeten 
en stelt zich inciviek op Nols is een 
kwalijk man, van een soort dat gevaar
lijk IS Precies dat soort dat law en 
order gebruikt tegen de anderen en 
zelf de wetten met de hiel vertrapt 
Mocht hij het zover laten komen dat 
hij wordt afgezet wegens ongehoor
zaamheid, dan zou dat wel eens een 
mooie zuivering kunnen zijn die weini
gen betreuren » 

DE FRANSTALIGE PERS 
De federalisering van de Belgische staat en de stri jd tegen het Bel
gisch unitarisme houdt uiteraard ook de aandacht van de Waalse 
federalisten gaande. Ook wanneer de daden van deze federalisten 
niet steeds overeenstemmen met hun woorden, toch zijn hun opvat
tingen Interessant, vooral voor Vlaamse federalisten. Groeit ons 
ongeduld over het uitblijven van een echte federale staatsvorming, 
ook de Waalse federalisten worden ongeduldig. Dat belet niet dat er 
nog steeds « klassiek Belgisch » gekonkeld wordt, zoals blijkt uit vol
gend excerpt uit «SPECIAL» 

« Maurice Bologne windt er geen 
doekjes om Hij schrijft o m 
« Voorzitter Gendebien heeft her
haaldelijk blijk gegeven van zijn 
geprikkeldheid tegenover de kron-

Tekenaar Alidor in «Pan » zag de «tnomftocht» van Nols in Schaarbeek zoals hierboven 

kelingen van de unitanstische 
kliek in de regering Op mijn beurt 
herhaal ik vuat ik reeds vaak heb 
geschreven het alternatief is met 
federatie of eenheid, doch wel 
federatie of scheiding i» 

In het zelfde blad verscheen een 
vraaggesprek met Augustin Billa, 
algemeen sekretans van het 
Rassemblement Wallon en kamer
lid Zijn besluit 
«Ik ben ervan overtuigd dat Wal
lonië eens — op zijn minst — een 
gefedereerde staat zal zi|n De 
geschiedenis leert ons dat de vol
keren, die hun identiteit willen 
terug vinden, deze ook vroeg of 
laat vinden Het klinkt misschien 
een beetje naïef maar nog dit 
jaar zouden de Walen dnngend 
moeten bijeengeroepen worden 
Men zou een Nationaal Waals 
Kongres kunnen organiseren, dat 
een uitstekende start zou zijn 
voor een Waals renouveau » 

Special 
«Terwijl Charles-Ferdinand Not-
homb aast op het ambt van minis
ter van Buitenlandse Zaken zou 
de huidige titulans. Van Elslande, 
Kamervoorzitter worden De hui
dige voorzitter Andre Dequae 
zou voorzitter van de Boeren
bond worden Vermits de CVP 
Buitenlandse Zaken zou verlie

zen, zou Fernand Herman opgeof
ferd worden voor een Vlaming. In 
politieke knngen bespreekt men 
deze mutaties tamelijk open, die 
trouwens na de gemeenteraads
verkiezingen zouden doorge
voerd worden, met dien verstan
de dat dan de socialisten hun 
intrede in de regenng zouden 
doen, waardoor nieuwe «muta
ties» noodzakelijk zouden zijn, nl 
Hervé Brouhon kamervoorzitter 
en Simonet Ekonomische Za
ken» 

amba 
Urbain Destrée (een grote naam) 
heeft het in het door wijlen André 
Renard gestichte weekblad even
eens over de noodzaak, van Bel
gië een federale staat te maken 
De hefboom daartoe is — in Wal
lonië — het sindikalisme Wij cite
ren 
«Vandaag moet de toekomst 
voorbereid worden Het kombat-
tieve sindikalisme heeft zich 
steeds voor het federalisme en 
struktuurhervormingen uitgespro
ken Om dit te bereiken, om de 
nodige verandenngen af te dwin
gen, zodanig dat de samenleving 
verandert, moet er — althans in 
Wallonië — een linkse meerder
heid tot stand komen » 

WIJ t 15 APRIL 1976 
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TIJD O M TE HANDELEN 
Op een perskonferentie te Brus
sel, woensdagmiddag, hebben 
de Brabantse VU-parlementsle-
den (de senatoren Lode Claes, 
Bob Maes en Rob Vandezande; 
en de kamerleden Anciaux, Kul-
jpers, Peeters en Valkeniers) in 
aanwezigheid van VU-voorzitter 
Hugo Schiltz het standpunt van 
de Volksunie toegelicht i.v.m. de 
kieswethervorming (met betrek
king tot de Brusselse agglomera
tie), de eentalige kandidatenlijs
ten, en de lokettenzaak te 
Schaarbeek. Ziehier de tekst die 
aan de journalisten werd be
zorgd. 

HET WORDT TIJD TE 
HANDELEN 

1. Na de eerste Agglomeratie-
raadsverkiezing van 21 novem
ber 1971 werd vastgesteld dat de 
verkiezingsprocedure door een 
franstallge partijformatie in die 
mate misbruikt werd dat aan de 
wettelijke voorzieningen, die 
waarborgen inhielden voor de 
Vlaamse minderheid te Brussel 
niet meer voldaan was. Een storm 
van protest ging op. Klachten wer
den ingediend. Niets kon echter 
baten, omdat de wetgeving zelf 
gebrekkig en de nodige kontrole 
ondoelmatig was. 
Alle Vlaamse politici — en ook 
vele franstaligen — erkenden dat 
de wetgeving terzake diende ge
wijzigd te worden om in de toe
komst dergelijk maneuver uit te 
sluiten. 
2. Het wordt meer dan tijd want 
op 10 oktober van dit jaar zal, 
samen met de gemeenteraads
verkiezingen, opnieuw de verkie
zing plaatsgrijpen van de Brussel
se Agglomeratieraad. 

VLAAMSE ACHTERUITGANG 

3. In 1970 werden aan de grond
wet wijzigingen aangebracht die 
zgn. waarborgen inhielden voor 
de franstallge minderheid in het 
land o.m. de pariteit in de regering 
en de alarmprocedure in het par
lement. 
Daarenboven werd in 1971 in de 

Brusselse agglomeratie de taal
wet op onderwijszaken veran
derd door de afschaffing van de 
taaiverklaring van de huisvader. 
Als kompensatie voor de Vlamin
gen werden bij wet in de Brussel
se agglomeratie maatregelen in
gebouwd die de Vlaamse minder
heid konden beschermen, ana
loog met de nationale garanties 
voor de franstaligen, nl. de pariteit 
in het Agglomeratiekollege — 
met uitzondering van de voorzit
ter — en de «alarmbel» in de 
agglomeratieraad. 
Bovendien werden autonome 
kommissies opgericht, respektie-
velijk voor de Nederlandse en 
Franse Kuituur. Daarenboven 
werden, rond de Brusselse Agglo
meratie, federaties opgericht als 
een Vlaamse «gordel van sma
ragd ». 
4. Wat blijft er op dit ogenblik 
over van dit globaal pakket ? 
In de franstallge schaal van de 
balans ligt nog steeds alles. In de 
Vlaamse schaal echter ligt bijna 
niets: 
— de federaties werden afge
schaft ; 
— de waarborgen in de agglome
ratie-organen zijn onbestaande; 
— in de Nederlandse Kommissie 
voor de Kuituur behoren min
stens 4 van de 11 leden tot een 
franstallge partijformatie... 

HOE HET MISBRUIK 
GEBEURDE 

5. Wat is er gebeurd op 21 no
vember 1971 ? 
— Het Rassemblement Bruxellois 
plaatste 15 zogenaamd Vlaamse 
(N) kandidaten in nuttige orde op 
de lijst en gaf aan de kiezers de 
algemene richtlijn om een lijst-
stem uit te brengen. Dit werd blijk
baar goed opgevolgd : 77,55 % 
van de stemmen op de RB-lijst 
waren lijststemmen. 
— Van de R B-lijst werden de 39 
eerste kandidaten verkozen, 
waaronder 12 N-kandidaten 
6. Uit het voorgaande blijkt duide
lijk dat alleen eentalige kandida
tenlijsten kunnen beletten dat der

gelijke «taktiek» herhaald wordt. 

ONVERGEEFLIJKE FOUT 

7. In het ontwerp nr. 842 van de 
Minister van Binnenlandse Za
ken, tot wijziging van de kieswet
geving, wordt ondanks alles 
NIETS voorzien om de vereiste 
verbetering te brengen aan de 
verkiezingsprocedure voor de 
Brusselse agglomeratieraad. De 
regering begaat alzo een onver
geeflijke fout, zowel in het licht 
van het verleden als met het oog 
op de toekomst. 
8. Slechts op één wijze kan de 
regering deze fout goedmaken: 
doggor het parlement — en dus 
de meerderheidspartijen — vrij te 
laten in hun stemming over het 
wetsvoorstel-Anciaux. Dit wets
voorstel wordt volgende week in 
de Kamerkommissie voor Binnen
landse Zaken ter stemming ge
legd. 
Dit wetsvoorstel, dok. 135, dd. 
26 juni 1974, voorziet dat de kan
didaten van de Nederlandse taal
groep en de kandidaten van de 
Franse taalgroep op afzonderlijke 
lijsten voor de verkiezingen van 
de Brusselse agglomeratieraad 
worden voorgedragen. Dit wets
voorstel is mede ondertekend 
door de heer Achiel Diegenant, 
met goedkeuring van de CVP-
fraktie, en de heer August De 
Winter, nu staatssekretaris, lid 
van het Brussels Ministerieel Ko-
mitee. 
9. Het zou onaanvaardbaar zijn 
dit wetsvoorstel te verdagen en 
te verwijzen naar het «gesprek 
van gemeenschap tot gemeen
schap» als onderdeel van het 
kommunautair dossier, omdat de
ze wetswijziging geen nieuw feit 
meebrengt en geen enkel voor-
of nadeel aan een of andere 
gemeenschap. Het beoogt alleen 
een gebrekkige wetsbepaling ver
beteren uit eerbied voor de be
doeling van de wetgever zelf. 
Namens het Partijbestuur van 
de Volksunie 

Vic Anciaux 
Fraktieleider in de Kamer 

In het BRT-programma •• Konfrontatie » moest Davidsfondsvoorzit-
ter Carlo Heyman zondagvoormiddag vaststellen, zoals de andere 
deelnemers aan het TV-gesprek, dat het urgentieprogramma van de 
Vlaamse Beweging de jongste jaren volkomen dode letter is geble
ven. 
Er vjerd helemaal niets van verwezenlijkt door de regering-Tinde-
mans. Integendeel wij gingen erop achteruit, 
in november 1974 betoogden nochtans tientallen parlementsleden 
van de: huidige regenngskoalitie (CVP-ers en PW-ers] mee voor dit 
urgentieprogramma te Haiie... 
Ter attentie van deze politici zei de h. Heyman tijdens de uitzending 
« dat het goed is in Haiie te wandelen, maar beter in het parlement te 
handelen ». 
Een kans om eindelijk toch iets te doen, om te handelen, krijgen de 
Haiie-marsjeerders van de Vlaamse regeringspartijen binnenkort. 
De Volksunie, bekommerd om de totale stilstand van de Vlaamse 
Beweging, zal na het Paasreces een poging doen om — iangs parle
mentaire weg — een aktie op gang te brengen tot verwezeniijking 
van enkele konkrete Viaamse doelstellingen, doeleinden die met 
een gewone parlementaire meerderheid kunnen gerealiseerd wor
den. Alle Vlaarhse parlementsleden zullen uitgenodigd worden om, 
samen met de VU, een amendement in te dienen bij het wetsont
werp op de kieswethervorming. Dit amendement beoogt de split
sing van het kiesarrondissement Brussei-Halle-Vilvoorde, wat door 
de Vlamingen van alle strekkingen wordt gewenst 

WANDELEN EN HANDELEN 

Bovendien hoopt de VU dat alle Viaamse parlementsleden hun 
steun zullen verlenen aan haar poging om het wetsvoorstel-Anciaux 
(dat nieuw kiesbedrog te Brussel vanwege de franstaligen onmoge
lijk moet maken) nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in Kamer 
en Senaat te laten bespreken. 
ZIJ die beweren dat het de VU bij dit allesenkel en alleen om een par
tijpolitiek maneuver te doen is, maken er zich al te gemakkelijk van 
af Ook zij kunnen niet aan de vaststelling ontsnappen dat er de jong
ste jaren op Vlaams gebied helemaal niets verwezenlijkt werd. 
Beweren dat dit met de schuld is van de Vlaamse regenngspartijen 
is al te kras. 
Waarom lieten die partijen de meest dringende Vlaamse eisen met 
opnemen in het regeringsprogramma, toen daarover onderhandeld 
werd ^ ledere bewuste Vlaming, die deze toestand inziet, moet dit 
tot nadenken stemmen. 
Men moet inzien dat de slag op het politieke terrein ten slotte moet 
worden geleverd. Wie het ernst is met de verdediging van de Vlaam
se belangen staat voor de keuze. Ofwel er de Vlaamse regeringspar
tijen toe dwingen de meest urgente Vlaamse eisen te verwezen
lijken. Ofwel indien zij dit niet willen of kunnen, de Volksunie de 
steun verlenen die haar toelaat het Vlaamse urgentieprogramma 
aan de orde te stellen bij de regeringsvorming. Er is geen andere 
keuze. 

Paul Martens 

DINSDAG 6 APRIL 
9 Op een perskonferentie zegt 
staatssekretaris Dhoore dat de in
vesteringen In Vlaanderen opnieuw 
toenemen. Tijdens de eerste 3 maan
den van 1976 werd voor 24,5 miljard 
geïnvesteerd. Er werden echter maar 
4.861 nieuwe arbeidsplaatsen ge-
kreëerd. 

WOENSDAG 7 APRIL 
# MIndervallden « bezetten > tijde
lijk het kabinet van minister van 
sociale voorzorg De Paepe (CVP). 
Zij protesteren tegen de veel te tra
ge afhandeling van de dossiers der 
mindervallden. 

• VU-voorzitter Hugo Schiltz is te 
gast bij het Verbond van Kristelijke 
Werkgevers (VKW) waar hij spreekt 
over de volksnationallstlsche bena
dering van de soclaal-ekonomische 
problemen. 

DONDERDAG 8 APRIL 
• De dagbladen melden dat de 
tarieven van trein, tram en bus na 
Pasen zullen verhoogd worden. Men 
verwacht een eerste (forse) stijging 
op 16 mei a.s., van de treintarieven 
(-I- 9 %). Tram- en bustarieven zou
den duurder worden vanaf 1 juli a.s. 

# Een delegatie van 15 CVP-sena-
toren die het Europarlement bezocht 
verklaart aan journalisten « met een 
beetje afgunst» te hebben .vastge
steld dat een parlementaire vergade
ring zonder bevoegdheden en niet 
rechtstreeks verkozen toch over 
veel meer mogelijkheden en een 
veel betere infrastruktuur beschikt 
dan het Belgische parlement. 

Sinds ongeveer 20 jaar maakt de 
CVP bijna ononderbroken deel uit 
van de Belgische regeringen en leid
de ze vaak, zoals nu met Tindemans. 

• UU een dokument van de Vlaam
se afdeling van het Planbureau blijkt 
dat de toekomst somber Is voor 
Vlaanderens tewerkstelling. Vlaande
ren heeft voor de periode 1976-'80 
méér bedrijfstakken waarin een da
ling van de tewerkstelling wordt ver
wacht. De vooruitzichten voor Wallo
nië en Brussel zijn In dit opzicht 
rooskleuriger. 

• De pers meent uit «goedingelichte 
kringen » te weten dat Kamervoorzit
ter Dries Dequae (Kortrijk) eerlang 
prof. Boon als voorzitter van de Boe
renbond zou opvolgen. In dit geval 
zou de h. Dequae als Kamervoorzit
ter ontslag moeten nemen, wegens 
onverenigbaarheid. Als zijn mogelij
ke opvolger wordt reeds minister 
van Buitenlandse Zaken Van Elslan-
de vernoemd. 

• Tijdens het kongres van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond (dat 
op 11 april 50 jaar bestaat — wij 
komen daar later uitgebreider op 
terug) zegt voorzitter Vaast Leysen 
dat het land onregeerbaar wordt als 
er geen werkelijke gewestvorming 
komt. 

ZATERDAG 10 APRIL 
• Te Rijsel speelt eerste-minister 
Tindemans gedurende een uur 
« hoofdredakteur» In een program
ma van de RTL de Frans-Luksem-
burgse Kommerciële zender. Daarbij 

verklaart hij zich persoonlijk voor
stander, van een tweede, kommercië
le, radio- en TV-net voor België. 

• In een persmededeling noemt 
het Anti-Autowegenfront (AAF) het 
soberheldsplan van de regering lach
wekkend. In sektoren waar nutteloze 
uitgaven worden gedaan wordt niet 
bezuinigd: het budget van openbare 
werken wordt met geen frank vermin
derd. 
Het AAF roept de Vlamingen op mas
saal deel te nemen aan de betoging 
te Oudenaarde tegen alle nutteloze 
autowegen in Vlaanderen. 
De Omer Wattez-stichting, samen 
met het AAF en 3 boerenorganiza-
ties, organisators van die betoging, 
vraagt de betogers tegen de geplan
de A-weg Komen-Moeskroen (op de
zelfde dag) na hun betoging de mani
festatie te Oudenaarde te komen ver
voegen met hun autokaravaan. 

ZONDAG 11 APRIL 
• Bijna 2.000 Vlamingen wonen de 
dr. Bormsherdenking bij te Merksem 
(zie ook biz. 5). 

• In het BRT-programma « Konfron
tatie » diskussleert VU-voorzitter 
Schiltz met de leiders van het over-
legcentrum van Vlaamse vereni
gingen over de te volgen Vlaamse 
strategie. 

DINSDAG 13 APRIL 
• Het Laatste Nieuws maakt mel
ding van het groeiend protest in het 
Pajottenland tegen de verplichte fi
nanciële tussenkomst van de 
Vlaams-Brabantse gemeenten om 
de miljoenentekorten van de Brussel
se KOO-ziekenhuizen te dekken. 

Op dinsdag 6 en woensdag 7 april j.l. verdiepte de Biezondere Kamerkommis
sie zich, onder het voorzitterschap van Kamervoorzitter Dequae, in het aan
vullend dossier dat tegen oud-minister Frans Van Mechelen (CVP) werd opge
steld door het Hoog Komitee voor Toezicht De h. Van Mechelen wordt ervan 
verdacht tijdens zijn ministerschap de Kempische meubelfirma St.-Antonlus 
te hebben bevoordeeld. Een van zijn naaste kabinefsmedewerkers de h. Goed-
leven, werd langdurig door de Kommissie ondervraagd. Alle partijen zijn daar
in vertegenwoordigd (voor de VU: kamerlid Frans Baert). Na het Paasreces 
neemt de Kommissie het dossier opnieuw ter hand. 
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WAAR STAAN WE NU 
MET DE MILIEUPOLITIEK ? 

Naar aanleiding van zijn tiende alge
mene vergadering op 20 maart jongst
leden heeft de Bond Beter Leefmilieu 
de krachtlijnen bekendgemaakt van 
zijn aktieprogramma voor dit jaar. De 
belangrijkste programmapunten z i jn : 
het milieubeleid, de strukturen die de 
uitvoering ervan moeten mogelijk ma
ken, de gewestplannen, het autowe-
genbeleid, de kernenergie, de be
scherming van de landschappen en 
waterrijke gebieden. 
Verder zal een memorandum worden 
opgesteld, met de eisen van de mi
lieuverenigingen. Dit dokument zal 
worden bezorgd aan de regering, de 
partijen, de polit ici en aan... de forma
teur van de volgende regering. 
Nu de zorg om het leefmilieu, met de 
gemeenteraadsverkiezingen in 't ver
schiet, opnieuw aktueel wordt, vra
gen we ons af of de Belgische leefmi
lieu-politiek anders is geworden. 
Vandaar dit antwoord, ter overwe
ging. 
Aan staatssekretaris Poma voor leef
milieu werden nneer bevoegdheden 
toegekend: in oktober 1974 kreeg hij 
het beheer over waters, bossen, jacht 

en visvangst; in oktober 1975 over het 
grondwater in Vlaanderen en in janu
ari over gesubsidieerde gemeentelijke 
werken in het Vlaamse gewest, zoals 
autowegen, rioleringen en dergelijke. 
Toch bleef hij ondergeschikt aan de 
eerste-minister, voor zogenaamd «na
tionale» leefmilieuzaken en aan de 
minister voor Vlaamse aangelegenhe
den, voor zogenaamd «regionale» mi
lieuproblemen. 
Minister van landbouw Lavens verloor 
zijn bevoegdheden over de waterlo
pen in Wallonië en Brussel, ten gevol
ge van de felle protesten tegen het 
rechttrekken van Ardense rivieren zo
als de Ourthe (gedeeltelijk uitgevoerd) 
en de Semois (uitgesteld of definitief 
verworpen ?). Maar, hij behield zijn 
macht in Vlaanderen. Het rechttrek
ken van de Markvallei (in het noorden 
van de provincie Antwerpen) volgens 
het ruilverkavelingsplan, stuitte even
eens op sterke weerstand en werd uit
gesteld. Het probleem zal wellicht op
nieuw ter sprake komen in het raam 
van de regionalisering. 
De door staatssekretaris Poma voor
gestelde rondetafelkonferentie over 

De nasleep van het loodzwaar dossier «Hoboken» en het rapport «zware 
metalen » van het ministerie van volksgezondheid zijn blijkbaar niet voor publikatie 

bestemd I 

het duwvaartkanaal Oelegem-Zand-
vliet ging niet door, wegens verzet van 
eerste-minister Tindemans. De uitvoe
ring van het omstreden projekt werd 
bevroren. Tot en met 1978 zullen er 
geen kredieten voor dit kanaal in de 
begrotingen worden ingeschreven. 
Sommigen zijn er zelfs voorstander 
van om het kanaal niet meer in de 
gewestplannen op te nemen. 
Vorig jaar bedroegen de overheidsuit
gaven voor de zuivering van het huis
houdelijk afvalwater en van het opper
vlaktewater ruim 2 miljard frank. Voor 
de reiniging van industrieel afvalwater 
ongeveer 150 miljoen frank. Ter verge
lijking : de ruim 30 miljard voor onze 
gevechtsvliegtuigen... 
Op 1 december 1975 begon de water
zuiveringsmaatschappij voor het IJzer-
bekken en de kuststreek haar werk
zaamheden. De te verwachten oprich
ting van soortgelijke ondernemingen 
voor het Schelde- en voor het Maas-
bekken ging niet door. 
Het princiep om één maatschappij per 
stroomgebied te stichten, werd gekel
derd, op grond van zogeheten tegen
stellingen tussen de taalgemeenschap
pen. Voor beide stromen wordt er 
momenteel gedacht aan een aantal 
waterzuiveringsmaatschappijen per 
taalgebied. Dit stemt tot nadenken 
i.v.m. de eveneens beloofde en nog dit 
jaar op te richten afvalmaatschappij-

Zal het lot van de Markvallei door 
minister Lavens worden beslecht in 

het raam van de regionalisering 7 

en. Dit zou kunnen gebeuren als open
bare holding, of als gewestelijke ont
wikkelingsmaatschappij. Maar, met Tin
demans wordt het misschien nog an
ders. .. 
Twee ernstige gevallen van luchtver
vuiling hebben een lange nasleep: de 
fluorvergiftigingen veroorzaakt door 
Bayer-Rickmann te Brugge en omge
ving en de loodvergiftiging door Metal
lurgie Hoboken-Overpelt te Hoboken 
en omgeving. In de buurt van het 
bedrijf wordt geregeld gemeten. Het 
ministerie van Volksgezondheid heeft 
zelfs de opdracht gegeven een rap
port «zware metalen» op te stellen. 
Maar, net als Defraignes' uitgelekte 
opiniepeilingen over zijn autowegenbe-
leid, zit ook dit verslag veilig achter 
slot. Hoelang nog ? 
De meetresultaten in het Brugse wor
den geregeld aan de rechtbank over
gemaakt. Inmiddels werden de nor
men stelselmatig aangepast aan de 
mogelijkheden van de glazuurproduce-
rende fabriek. Nu de heer Rickmann 
persoonlijk op 19 maart jongstleden, 
zijn nieuwe ovens aan de pers heeft 
voorgesteld, wordt het wellicht an
ders! 
Terloops weze opgemerkt dat de 
staatssekretaris voor leefmilieu 
slechts wetten, ministeriële en koninklij
ke besluiten tekent die van zoge
noemd nationaal belang zijn. De fluor-
zaak in het Brugse was een regionale 
aangelegenheid, zodat Poma's mening 
ten aanzien van de lozingsnormen 
voor fluor in die ene fabriek niet eens 
moest worden gevraagd. 

Dirk Buyes 

Begin maart had in de bekende 
salons Pernod aan de Brusselse Loui-
zalaan onder grote belangstelling de 
« stichtingsreceptie •• plaats van het 
Karel Bulsfonds. Hierdoor trad het 
onds. na èèn jaar interne opbouw, 

officieel naar buiten. 
Artikel 3 van de statuten (Belgisch 
Staatsblad van 1 mei 1975) bepaalt 
het doel als volgt: •• handhaving en 
promotie van de Nederlandse taal en 

cultuur in de gebieden waar deze taal 
en cultuur met andere talen en cultu
ren geconfronteerd wordt en name
lijk in Brussel, langsheen de taalgrens 
in België en in Wallonië. Het fonds zal 
zich vooral bewegen op het eigen
tijdse culturele terrein en de uitwisse
ling met andere culturen nastreven. 
Het wil op niet partij-politieke, demo
cratische en pluralistische wereldbe
schouwelijke grondslag een actieter

rein bieden voor diegenen die geeste
lijk tot de Vlaams-nationale strekking 
behoren en hun vertegenwoordiging, 
naast deze van de andere culturele 
organisaties in alle raden en instel
lingen waarmaken». 
Dit initiatief beantwoordt zeker aan 
een behoefte, vooral te Brussel: de 
vlaams-nationale strekking, die te 
Brussel (op basis van de verkiezings
uitslagen) de belangrijkste van alle 
strekkingen vertegenwoordigt, komt 
in het georganiseerde cultuurleven 
helemaal niet aan zijn trekken. De toe
passing van het cultuurpakt op alle 
mogelijke uitingen van betoelaagd en 
georganiseerd cultuurleven maakt de
ze achteruitstelling des te schrijnen
der. Het is dan ook niet toevallig dat 
dit fonds opgericht werd kort nadat 
de eerste decreten in toepassing van 
het cultuurpact tot stand kwamen. De 
initiatiefnemers zijn allen mensen die 
inderdaad ondanks hun sterke cultu
rele betrokkenheid « dakloos » dreig

den te worden omdat zij zich niet tot 
een van de traditionele georganiseer
de strekkingen konden bekennen. 
Getrouw aan de statuten hebben de 
politieke mandatarissen onder de 
stichters Isenator Lode Claes en uw 
dienaar) geweigerd lid te worden van 
het bestuur van het Fonds. 
De keuze van de naam « Karel Buis » 
heeft wat vragen doen rijzen. 
Hij was nochtans zeer logisch : deze 
negentiende-eeuwse figuur, eerste 
Vlaamse burgemeester van Brussel, 
was lange tijd voorstander geweest 
van een <• vierde >• weg : •< noch libe
raal, noch katholiek, noch demokra-
tiek (socialist) maar enkel nationaal, 
dat is onpartijdig >• zo omschreef hij 
zijn «Vlaamse kiezersbond» in 1869. 
Deze partij ging in 1873 een kartel 
aan met de van de liberalen afge
scheurde progressieve liberalen dat 
het stadhuis veroverde. Omdat door 
het toenmalig cijnsstelsel de vorming 
van een vlaamsnationale partij onmo

gelijk was. trad Buis in 1877 uiteinde
lijk toe tot de liberale partij maar hij 
hernam zijn vrijheid na zijn ontslag 
als burgemeester en nog in 1906 
bleek hij in zijn politiek testament 
voorstander van federalisme en 
Groot-Nederland. 
Het Karel-Bulsfonds heeft al enkele 
afdelingen in de Brusselse agglome
ratie: te Koekelberg, St-Lambrechts-
Woluwe en Schaarbeek, terwijl te 
Anderlecht en elders afdelingen in 
oprichting zijn. 
De Nederlandse Cultuurcommissie 
heeft het fonds al erkend alsmede de 
afdeling St-Lambrechts-Woluwe: het 
is de bedoeling op korte termijn te 
komen tot een heus agglomeratiever
bond met een tiental afdelingen. 
Belangstellenden kunnen zich richten 
tot de voorzitter ad interim, Karel 
Pinkhof of tot Yvo Peeters, secretaris 
(Thomasstraat 49. 1090 Brussel). 

Andrè Monteyne 
lid NCC 
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Vorige week drukten wij voor het eerst op de persen van Periodica te Groot-Bij
gaarden Aanvankelijk had de (moderne) rotatiepers enige moeite om op dreef 
te komen ze was het kennelijk met gewoon de waarheid te drukken 

LICHTZINNIG 

In een persmededeling zegt 
het Bureau van de Volksunle-
Senaatsfraktie met verwonde
ring kennis te hebben geno
men van het ontslag van de 
sekretaris-generaal van het Mi 
nisterie van Volksgezondheid 
uit het S.C.K.-M0I, die niet lan
ger enige verantwoordeli jk
heid wenst te nemen in de 
gebreken en de sleet die de 
kernreaktor B.R. 2 vertoont. 
Diezelfde feiten werden door 
Volksunie-senator Vandezan-
de reeds op 31 juli 1975 aan de 
kaak gesteld evenals door de 
Nederlandse televisie op 23 ju
li 1975, doch op de gestelde 
vragen werden door de rege
ring de meest geruststellende 
verklaringen gegeven. 
Thans wordt bewezen met wel
ke lichtzinnigheid de regering 
omspringt met de veil igheid en 
hardhorig blijft voor alle waar
schuwingen en zelfs weigert 
een degeli jk onderzoek in te 
stellen. 

D IJKEN: 
EEN VLAAMSE 
AANGELEGENHEID 
Uit het antwoord van minister 
Defraigne (Openbare Werken) 
op een vraag van VU-kamerl id 
Georgette De Kegel vernemen 
we, hoeveel kilometer dijken er 
in ons land zijn, per landsge
deelte. Dat zijn er voor Vlaan
deren : 69 km frontale zeewe
ringen plus 700 km dijken aan 
tij onderhevig of 769 km in 
totaal. Voor Wallonië zijn er 
uiteraard geen zeeweringen. 

Aan rivier- en kanaaldijken tel
len we 1.897 km voor Vlaande
ren en slechts 399 km voor 
Wallonië. In totaal dus 2.666 
km in Vlaanderen en 399 km in 
Wallonië. In 1974 werden 343 
miljoen besteed aan de Vlaam
se dijken en in 1975 slechts 
164 miljoen (42 respektieveli jk 
20 miljoen voor de Waalse di j 
ken). 

PARITEIT 
OP ZIJN BRUSSELS 
VU-senator Vandezande vroeg 

. de minister van Tewerkstell ing 
en van Waalse Aangelegenhe
den hoeveel franstalige en hoe
veel nederlandstalige werklo
zen in de departementele dien
sten in de Brusselse agglome
ratie tewerkgesteld zijn. Uit vol
gende cijfers bli jkt hoe de 
franstaligen de pariteit opvat
ten. Rijksdienst Arbeidsvoor
ziening : 106 F en 83 N ; Hulp
kas werklozenuitker ing: 18 F 
en 13 N ; Rijksfonds sociale 
herklassering van minder vali
den 38 F en 35 N. Alléén in de 
Nationale Arbeidsraad is er 
een Vlaamse meerderheid : 1 N 
tegenover O F.. 

VAN MECHELEN 
Volgens het weekblad Pan zou 
het nu vast staan dat gewezen 
minister Van Mechelen een 
reeks verfraaiingswerken aan 
zijn persoonli jk verbli jf zou 
hebben door uitvoeren op kos
ten van de schatkist. De straf
bare vergri jpen die daaruit 
voortvloeien zijn «valsheid in 
geschrifte, gebruik daarvan en 
ontvreemding ». 

DR. BORMS HERDACHT 
Vorige zondag had de jaarli jkse Dr. Borms-herdenking te Merksem 
plaats, talri jker bi jgewoond dan gewoonli jk daar het om de dertigste 
verjaring van zijn terechtstell ing ging. Nagenoeg 2.000 personen 
woonden de plechtigheden bij, doch velen gingen eerst het graf van 
de vermoorde Vlaamse leider groeten. De herdenking duurde dan 
ook tot een stuk in de namiddag, want zoveel volk hadden de inrich
ters blijkbaar niet verwacht. 
De herdenkingsmis werd zoals naar gewoonte opgedragen in de Bar-
tolomeuskerk, door Mgr. Stappers, prelaat van Averbode, samen met 
pater Van de Walle en pastoor Coffin. E. H. Dupont, pastoor te Harel-
beke, leidde het ceremonieel. Tientallen vlaggendragers hadden post 
gevat rond het hoogaltaar, vele misgangers waren verplicht buiten 
de kerk of in het portaal de plechtigheid te volgen. 
Prelaat Stappers pleitte inleidend voor verzoening. «We mogen ons 
niet laten verbitteren, aldus Mgr. Stappers, door de exekutie van dok
ter Borms, we moeten integendeel bereid zijn, ons te verzoenen, 
zoals dr. Borms dit zelf zou gewild hebben ». Daarna las hij het 
gebed voor amnestie, meegebeden door de menigte. 
In zijn homilie schetste pater Van de Walle het offervaardig leven 
van de herdachte «bewogen en gemerktekend door de processen 
tegen hem, waarvan het laatste met een moord eindigde ». 
Op de stedeli jke begraafplaats nam de indrukwekkende bloemenhul
de zoveel t i jd in beslag, dat dit tweede gedeelte van de Borms-her
denking behoorli jk vertraging opliep. In het gemeentepark sprak de 
heer Karei Dillen de diep doorvoelde herdenkingsrede uit tegenover 
een ontroerde massa toehoorders. 
Te Antwerpen zelf werd in het UFSIA-gebouw door het KVHV nog 
een Bormsnamiddag ingericht, waarop onze medewerker Jos Vinks, 
Ward Hermans en Dries Bogaert leven en ideaal van dr. Borms toe
lichtten en de ware betekenis van de « grote duider» in het licht stel
den. 
Een Borms-tentoonstell ing in het lokaal Tijl te Merksem lokte even
eens heel wat belangstell ing. Borms belagers, die gedacht hadden 
met een gerechteli jke moord de nagedachtenis van Borms te kunnen 
uitwissen, hebben net het tegenovergestelde bereikt : hun namen 
zijn vergeten, de herinnering aan het slachtoffer van hun hatelijke 
wreedheid is levendiger dan ooit. Bovendien staan we voor de volein
ding van hetgeen Borms zo hartstochteli jk heeft nagestreefd: de 
totale Vlaamse ontvoogding I 

BORMS 
Gij zijt mij vreemd geweest, vermetele oude vriend 
maar dat gij Neerlands vaan manmoedig hebt gediend 
dat weet ik niettemin zoals 't eenieder weet 
die nu, in dit ons land, zijn brood in schaamte eet 

Voor rechters-soldeniers, beroepen door de Staat, 
is het U dan vergaan zoals het dapperen gaat 
En de Regent keek toe, stilzwijgend, onverstoord, 
maar nam zijn pen niet op voor 't schrijven van één woord. 

Uw gratie lag gereed voor 't buigen van uw nek 
voor 't beven van uw lip, voor 't eten van uw drek. 
Goddank, gij hebt dat tuig misprijzend genegeerd 
en noch uw dierbaar volk, noch uwe naam onteerd. 

Dat kon, dat wilde of dorst men niet verstaan 
Men nep het peloton en 't peloton trad aan 
Maar dat het salvo, dat finaal is losgebrand, 
ons allen heeft geraakt dat voelt heel Vlaanderland. 

En dat geen enkele stem tot u is opgegaan 
toen ieder in zijn geest u voor die muur zag staan. 
De Paus heeft niet geroerd, wij zwegen allen stil 
als was die snode daad des Heren eigen wiL 

Eenieder zwoer bij God; «Ik heb hem met gekend, 
die oude, door de pest geslagen krukkenvent» 
O lafheid ongehoord, o met te delgen schand, 
waarvan 't infame merk ons op het voorhoofd brandt 

Nog glom een laatste sprank: Oranjes vrome telg 
verheft des Zwijgers stem en schut die stoere Belg. 
Uw moed, helaas, drong met tot in de troonzaal door 
wie eenmaal is gedoemd vindt nergens meer gehoor 

Al werd uw oude romp in allerijl vermoord 
de echo van uw stem wordt door geen schot gesmoord 
En wat van u resteert wordt éénmaal, naar de wet 
van Vlaanderens eergevoel, met staatsie bijgezet 

Voorop de Kardinaal, gedost in vol ornaat, 
Herzegend en verkist zijt gij zijn kameraad. 
Hij zal, na 't eersaluut liturgisch henengaan 
en zo heeft dan het land, postuum zijn plicht gedaan. 

Opdracht 

Gij dacht, o lijdzaam volk, dat 't gruwelijk getij 
der oude tyrannie voor immer was voorbij. 
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord 
Zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort Willem Elsschot 

Antwerpen 1947 
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Juist omdat wij per jaar meer dan 1.000 kommuniekantjes 

kleden kunt u voor de 

EERSTE EN PLECHTIBE KOMMUNIE 
van uw kind bij 

„Succes Kleding" 
iets 

speciaals vinden. 

PARKER-KADO 
Wij vertegenwoordigen de meest luxueuze mer
ken van jongens en meisjeskleding en juist omdat 
we er zoveel verkopen is onze keuze in modellen 
en stoffen zo enorm groot (zowel in jeans als ve
lours, modellen van Eton tot 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! 

Succes Kleding Meyers 
kleedt ook mama en papa 

en met onderstaande bon doe je al uw 

kommunieaankopen aan de 

MEYERS-FABRIEKSPRIJZEN 

r-
I 
1 
I 
1 

:^wp-

OP VERTOON VAN DEZE BON GENIET U 

20% KORTING 
op alle aankopen boven de 1.000 fr. en 10% op alle aankopen beneden 
de 1.000 fr., eskam cadeauprijzen uitgezonderd. Zeker de moeite om 
de rit naar Niel te doen. Geen parkeerproblemen en uw reiskosten 
komen er dubbel en dik uit en . . . . VERGEET UW „PARKER" 
GESCHENK NIET! 

NAAM: . 

STRAAT: 

PLAATS: 

SUCCES KLEDIMG MEYERS 
DE GROTE MANTELSPECIALIST 
A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

OPEN ALLE D U E N VAN 9 TOT 20 UUR. 
ZATERD. VAN 9 TOT 18 UUR. 

ZON-, MAAN- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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VLAANDEREN 

IN EUROPA, 

IN DE WERELD 

& « S 

•AF» •,>r" 

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] 
Voorzitter: 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. 
• Brugge: Hoger Technisch Instituut, familiepark «Ter Groene 
Poorte ., Spoorwegstraat, 14 (niet ver van het station) 

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

* Vandaag beseffen zeer velen, in en buiten China, welke belangrijke rol de 
onlangs aan kanker gestorven Chinese premier Tsjoe En-lai heeft gespeeld als 
brugfiguur tussen twee diametraal tegengestelde strekkingen in de Chinese 
kommunistische partij. Er is eensdeels de pragmatische en technokratische 
strekking, waarvan de zopas afgezette vice-premier Teng een der eksponenten 
is, die zelfs naar « kapitalistische metodes » wou grijpen als daarmee de industria
lisering van China kon versneld worden. Dit verwijten de «radikalen- althans 
aan de onfortuinlijke Teng. Mao houdt er een andere visie op na. Hij is verstan
dig genoeg om in te zien dat de ideologische geestdrift niet alles vermag en dat 
bepaalde ekonomische wetten méér dan geestdrift eisen en o.a. ook scholing, 
technische kennis en kapitaal. Maar ze mogen niet doorwegen, want anders 
steekt de ongelijkheid weer de kop op en gaat men naar een schijn-socialisme. 
Men moet integendeel de vlam van de revolutie brandend houden en desnoods 
een nieuwe revolutie ontketenen, om de verdornng en de burokratie te vermij
den, tot de klassenloze maatschappij er is en vooral: tot er een nieuw type 
mens is ontstaan. 

CHINA NA TSJANG 
De kulturele revolutie was een poging om de revolutie nieuw leven in te blazen. 
Ze was trouwens ook het wapen van Mao, om zijn rivalen in de strijd om de 
macht uit te schakelen, wat aan de kulturele revolutie een heel wat prozaïscher 
betekenis geeft. Ze dreigde op zeker ogenblik uit de hand te lopen, dat zou 
gebeurd zijn ware er niet de matigende invloed van Tsjoe geweest « de rots in 
de storm ». Mao en Tsjoe vulden elkaar aan. Wanneer Tsjoe al eens maatrege
len trof, die tegen de ortodokse leer indruisten doch waarvan het gebruik voor 
de hand lag, dan liet Mao begaan. Maar met Tsjoe's overlijden werd het spoedig 
duidelijk dat hij geen opvolger had, iemand die zoals hij de sintese tussen het 
ideaal en de noodzaak kon maken. Met de uitwijzing van Teng is het met zozeer 
gegaan om de overwinning van de ene vleugel op de andere dan wel dat Teng 
niet spontaan is afgetreden. Dat hij integendeel op gezag van Mao afgezet 
werd. 

Met Teng zijn echter niet de mensen verdwenen, die zijn opvattingen delen. Het 
is mogelijk, indien niet waarschijnlijk, dat deze gedachten zich opnieuw zullen 
manifesteren na Mao's dood, die nu met zo lang meer kan uitblijven. De eerste 
fase in de strijd om de macht is blijkbaar voorbij met de uitschakeling van 
Tsjoe's beschermeling Teng. Terzelfdertijd werd de tweede fase in deze machts
strijd ingezet, deze keer in het vooruitzicht van het verdwijnen van het tweede 
belangrijkste hoofd van deze rode en Chinese •<dubbelhoofdige monarchie». 
Van de uitslag zal meteen de al dan niet verzoening met de Sovjet-Unie afhan
gen, met alle gevolgen vandien. 

Wat Hoea Kwo-feng, Tsjoe's opvolger betreft: ook hij is een technokraat, maar 
als gematigde bleek hij voor de diverse frakties aanvaardbaar, altans voorlopig. 
Het is immers in het China van Mao en van diens (vierde) echtgenote nog 
steeds een risiko mee aan de top te staan... 

gmn 
HET CDA NOG ALTIJD 
TUSSEN DROOM EN DAAD 
(jeeveedee) Het Is zeven maanden geleden dat we 
ons in deze rubriek afvroegen of hiet verbond dat 
de drie grootste kristelijke politieke partijen van 
Nederland samen wensten te sluiten, op een mis
lukt huwelijk zou uitdraaien. Er zaten toen — in de 
nazomer van 1975 — nog zoveel haken en ogen 
aan de vorming van het zogeheten Christer,-Demo-
kratisch Appèl (CDA) dat er heel wat twijfels heer
sten over de totstandkoming van een koalitie die al 
vele tientallen jaren In de hoofden zweefde van 
sommige vooraanstaande kristelijke politici, maar 
die even zolang niet van de grond was kunnen 
komen door het tragische syndroom dat tussen 
woord en daad nu eenmaal wetten staan en voor
al: praktische bezwaren. Kortom, het kon zowel 
vriezen als dooien: het CDA bleef omgeven met 
vraagtekens waarachter niemand een definitief ant
woord kon invullen. 

Hoe Is het nu een dikke tweehonderd dagen later ? 
Een belangrijke vraag, want in feite zijn de eerste 
schermutselingen om de regeringsformatie van vol
gend jaar al begonnen, en daarbij is het een 
wezensvraag of het CDA in de verkiezingen die 
aan de kabinetsvorming voorafgaan, een échte rol 
zal kunnen spelen. 

Zetten we de zaken eerst op een rijtje. Het gaat om 
een vorm van samensmelting tussen de vroegere 
roemruchte, maar sinds tien jaar geweldig afgetakel
de Katolieke Volks-Partij (KVP), de streng-protes-
tantse Anti-Revolutlonalre Partij (ARP) en de wat 
liberaler getinte Christelijk-Historlsche Unie (CHU). 
In het huidige, honderdvijftig leden tellende, Neder
landse parlement bezetten zij gedrieën 48 zetels. 
Maar terwijl de KVP en de ARP de regering steu
nen en ook een aantal ministers leveren (onder 
andere van Ekonomische Zaken, van Sociale Za
ken, van Binnenlandse Zaken en van Justitie), ver
keert de CHU In de oppositie aan de zijde van de 
liberalen. Dat die oppositie vooral gericht Is tegen 
de socialistische Partij van de Arbeid (PvdA) 
spreekt vanzelf Maar even goed richt diezelfde 
oppositie zich in feite tegen KVP en ARP. En daar
mee is de tweespalt binnen het kristelijke politieke 
kamp al duidelijk getekend. 

Ook in de Nederlandse politiek is echter alles moge
lijk. Vandaar dat ondanks de totaal uiteenlopende 
opstelling de pogingen om tot een kristelijke drie
bond te komen, toch worden voortgezet. De kop
stukken van de drie partijen hebben zopas zelfs 
een verkiezingsprogram voor 1977 op papier gezet. 
Een kurieuze zaak feitelijk, want hoe moeten de 
KVP en de ARP, twee regeringspartijen dus, de ver
kiezingsstrijd in met een CHU die alsmaar oppositie 
voert ? Want als KVP en ARP nu al krachtig achter 
dat verkiezingsprogram gaan staan, zullen zij toch 
wel danig gewantrouwd worden door de PvdA die 
een hartgrondige afkeer heeft van de derde CDA-
partner, de CHU. Twee socialistische bazen, de Rot
terdamse burgemeester André van der Louw/, en 
Bram Peper, adviseur bij het ministerie van Kuituur, 
legden kortgeleden zelfs een publieke verklaring af 
waarin zij ronduit zegden dat de PvdA niet samen 
met de CHU In een volgende regering mag zitten. 
De Politieke Partij Radikalen (PPR) die binnen het 
kabinet-Den Uyl als zweeppartij voor de socialisten 
fungeert, stelt zich op hetzelfde standpunt Geen 
wonder dat het op stapel gezette CDA nogal wat 
aarzelingen begint te vertonen nu het In de gaten 
krijgt dat het door de socialisten bepaald niet met 
open armen ontvangen zal worden! 
Die onzekerheid binnen het CDA weet men tot nu 
toe nogal aardig te verbergen achter fanfares over 
kristelijke eenheid, evangelische bewogenheid en 
andere stoplappen die moeten wijzen op gezamen
lijke idealen maar die In werkelijkheid natuurlijk 
samenhangen met doodgewone politieke opportuni
teit De zieltjes die met name de KVP sinds tien jaar 
bij honderdduizenden verloren heeft, zitten er 
natuurlijk ook voor iets tussen! Dat onzekere 
demonstreert zich in de eerste plaats door de grote 
moeite die men heeft om het eens te worden over 
een gezamenlijke kandidatenlijst voor de verkiezin
gen van 1977. Op die lijst zouden immers voor- en 
tegenstanders van het huidige regeringsbeleid 
«broederlijk» onder elkaar staan! En daarnaast 
wensen de KVP en de ARP geruime tijd vóór de 
verkiezingen mee te delen of zij met de socialisten 
of met de liberalen in de nieuwe regering aan de 
slag willen, terwijl de CHU dat maar liever wil laten 
afhangen van de uitslag die uit de stembussen te 
voorschijn gaat komen. 

Uit deze tegenstellingen blijkt onomstotelijk dat het 
CDA nog altijd in de periode van de barensweeën 
verkeert. En ook dat de veelgevraagde duidelijk
heid in de Nederlandse politiek nog weinig dichter
bij is gekomen sinds de Demokraten '66 (nu bijna 
tien jaar oud, maar intussen ineengekrompen tot 
een mini-groepering) met hun roep om duidelijke 
verhoudingen een — tijdelijke — ommekeer binnen 
de partijpolitieke relaties wisten te bewerken. Vaag

heid en onduidelijkheid zullen voorlopig de Neder
landse politiek dan ook wel blijven kenmerken. 
In de marge van de CDA-perikelen speelt zich 
thans de rel af rond het Kamerlid Jac Huijsen, een 
37-jarlge Amsterdamse geschiedenisleraar Hij stond 
In 1973 op de CHU-lijst, maar brak later met deze 
partij omdat hij het er een vond van « bezadigd bur
gerdom». Huijsen werd destijds niet in de Kamer 
gekozen, maar hij kwam kortgeleden toch aan de 
beurt doordat een CHU-parlementariër naar de 
Raad van State verhuisde. Nu zit hij dus in de 
Kamer als voormalig CHU-lid, gekozen door CHU-
kiezers maar intussen «onafhankelijk» geworden. 
Hij beweert dat hij nog altijd recht op zijn zetel 
heeft, maar de CHU beschuldigt hem van politiek 
onfatsoen, kaperij en zetelroof allemaal kwalifika-
tles waarmee de twee andere kristelijke partijen 
het niet eens zijn. 
De moeilijkheid is dat voor dit soort gevallen geen 
regels bestaan. Wie stemmen vergaart en op een 
gegeven moment als plaatsvervanger moet opdra
ven, is wettelijk helemaal in orde. Of het «netjes» is 
tegenover de partij waaraan die stemmen toch ook 
te danken zijn, is een andere vraag. Misschien kan 
men nu eenmaal in de politiek niet voor honderd 
procent «netjes» zijn. In elk geval vinden we het 
ook niet netjes van de kranten die nu de Kamerle
den opwekken om Huijsen dood te verklaren en die 
roepen: « Weg met die man.'» Want bij soortgelijke 
voorvallen In de Tweede Kamer tijdens de voorbije 
jaren (de afscheiding van de PPR uit de KVP bij 
voorbeeld) was er heel wat minder tumult Het zal 
allemaal wel te maken hebben met de achteruit
gang van de CHU en dus ook met de pogingen om 
een sterk CDA op te richten. Besluit: de verkiezin
gen van volgend jaar werpen hun schaduw al ver 
vooruit Dat kan in de Nederlandse politiek nog heel 
wat spektakel geven! 

J 
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ZWAKKE 

HOUDING 

VAN CVP EN PVV 

Het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel (VVO) 
spreekt zijn ontstemming uit over het standpunt door de 
Vlaamse parlementsleden van de CVP en van de PVV inge
nomen betreffende de parallelle kredieten toegekend aan 
Wallonië m kompensatle voor de uitbouw van de haven 
van Zeebrugge 
Wanneer de beslissing tot de uitbouw van deze haven 
genomen werd begrootte men de uitgave op 16 miljard en 
werd door de regering besloten dat de helft hiervan als een 
nationale investering zou beschouwd worden, en de andere 
helft als een regionale investering, waardoor Wallonië even
veel — d.w.z. 8 miljard frank — gewestelijke kredieten zou
den worden toegekend. 
Naar aanleiding van technische misrekeningen. Ingevolge 
beslissingen genomen door een minister met nationale 
bevoegdheid, staat het vast dat voor de uitbouw van deze 
haven miljarden frank meer zal nodig zijn 
Op 17 maart 1.1 interpelleerde volksvertegenwoordiger 
Duvieusart (RW) om méér kompensatiekredieten te eisen 
voor Wallonië. 
Op 25 maart dienden de volksvertegenwoordigers Desma-
rets (PSC), Kempinaire (PVV) en Bode (CVP) een wijziging 
van de vroeger door de meerderheid ingediende motie in 
waardoor zij kapituleerden voor het ultimatum van het Ras-
semblement Wallon en aanvaardden dat aan Wallonië bijko
mende kompensatiekredieten zouden verleend worden 
indien de kostpri js van de voorgenomen werken boven 
de 16 miljard zou gaan — en dat is zeker het geval 
Deze motie werd ondertussen door de Vlaamse parlements
leden van de CVP en van de PVV gestemd. 
Het VVO veroordeelt met klem de houding van deze Vlaam
se parlementsleden. 
Het W O stelt om te beginnen dat Vlaanderen niet moet 
opdraaien voor de misrekeningen van een nationaal 
bevoegde minister — de toenmalige minister van Openba
re Werken. Vlaanderen verkri jgt geen enkel nieuw voor
deel, dan moet Wallonië er ook geen verkrijgen. 
Het VVO wijst er op dat het regeringsakkoord van 11 juli 
1975 waarbij aan het Waalse gewest 8 miljard kredieten 
werden toegezegd omdat het Vlaamse gewest er eveneens 
8 miljard kreeg, indruist tegen de wetteli jk vastgelegde ver
deelsleutel in uitvoering van de voorbereidende gewestvor
ming — Vlaanderen 51 pe t der regionale kredieten, Wallo
nië 39 pet — en dat aan wallonlë aldus 2 miljard frank te 
veel toegewezen werd. 
Het VVO verwerpt dan ook met klem de weerhouden oplos
singen. 
Het wijst erop dat Vlaanderen een grote werkloosheid kent 
en dat het niet kan toestaan dat de Vlamingen nog méér 
dan vroeger hun duur verworven centen moeten afstaan 
aan Wallonië, wat de werkloosheid in Vlaanderen nog 
alleen maar kan vergroten. 
Het verwondert zich er des te meer over dat één van de 
indieners van de motie van 25 maart volksvertegenwoor
diger Bode was, daar deze nog kort tevoren, in het debat 
over de autosnelwegen die Zuid-Oost-Vlaanderen zouden 
moeten ontsluiten, tussenbeide gekomen was om op de 
onderontwikkeling van dit Vlaams gebied te wijzen. Zi jn 
daad van 25 maart betekent een verlies van een paar miljar
den voor de Vlaamse ekspansie, die zeer nuttig zouden kun
nen gebruikt worden om de reële onderontwikkeling van 
Zuid-Oost-Vlaanderen op te heffen. 

LAAT ONS BIDDEN... 

In een herderlijke brief van 25 
maart 1976 (voorgelezen op zon
dag 28 maart) vragen de Belgi
sche bisschoppen de gelovigen 
te bidden voor de koning en de 
koningin ter gelegenheid van het 
zilveren ambtsjubileum van de ko
ning Dit opdat ZIJ hun taak zou
den aankunnen om de vrede in 
België te bewaren Deze openlij
ke hulde en stelhngname in ver
band met de Belgische politiek 
roept toch enkele bedenkingen 
op 
Je hoeft met anti-koningsgezind 
of anti-godsdienstig te zijn om dit 
machtsmisbruik vanwege de ker
kelijke overheid aan te klagen 
Hebben wij hier met te maken 
met een bevestiging van de maat-
schappijstruktuur zoals die al bij 
het ontstaan van de Belgische 
Staat duidelijk was"? Kerk, Staat, 
kapitaal, één pot nat 
In deze herderlijke brief wordt er 
een loopje genomen met de feite
lijke bedoeling van deze bneven 
Of IS het met de bedoeling dat in 
zo'n schrijven de evangelische 
waarden toegelicht worden 7 
Van evangelische waarden is er 
echter helemaal geen spoor in die 
brief Wel is het hier duidelijk dat 
het gaat om een bevestiging en 
een vrijwaren van de huidige 
machtsstruktuur De gelovigen 
worden aangezet om toch maar 
te bidden voor het vorstelijke 
paar, want dat is ook een aspekt 
van de katholieke plicht nief? 
Deze bnef is met wars van politie
ke stellingnamen, die NIETS te 
maken hebben met evangelische 
waarden Wij willen met beweren 
dat de kerkelijke overheid politie
ke wantoestanden moet dood
zwijgen Dit gebeurde maar al te 
vaak in het verleden Het is de 
plicht van de katolieke kerk om 
vanuit haar evangelische inspira
tie wantoestanden aan te klagen, 
ook als die zich voordoen op het 
politieke plan Dit moet gebeuren 
wanneer deze toestanden indrui
sen tegen de kristelijke etiek en 
wanneer zij van algemeen belang 
zijn Deze stellingnamen implice
ren daarom nog met partijpoli
t iek ' 

Het IS bovendien onaanvaard
baar dat de Belgische bisschop
pen met van de gelegenheid ge
bruik hebben gemaakt om de eis 
tot amnestie nog meer kracht bij 
te zetten Vanuit een kristelijke 
motivatie is het trouwens logisch 
dat alle knstenen amnestie zou
den eisen, maar eens te meer lie
ten de katolieken een kans voor
bijgaan om hun invloed aan te 
wenden om deze redelijke eis 
kracht bij te zetten 

Namens VNSU-Kortr i jk 
Toon Van Moerbeke 

DUITSE KULTUURRAAD 
. VERGETEN » 

Op 15 december 1975 werd de 
algemene vergadering van de 
«Rat der Deutschen Kulturge-
meinschaft» geopend met een 
paar mededelingen De ene mede
deling ging uit van de Waalse 
Gewestraad, de andere van de 

Brusselse Beiden lieten weten 
dat ZIJ samengesteld waren 
Dit IS een gebruik onder de «ge
stelde lichamen » 
Van de Vlaamse Gewestraad 
was er geen mededeling geko
men , er werd althans geen ge
wag van gemaakt 
Het zou van een waanzinnig opti
misme getuigen, te menen dat het 
uitblijven van deze mededeling te 
wijten ware aan het besef van de 
Vlaamse Gewestraad, een onbe
duidend lichaam te zijn, dat zijn 
bestaan liever doet vergeten 
Dichter bij de waarheid is waar
schijnlijk dat zonder de nationalis
ten van de Volksunie de Vlamin
gen zo «gewestelijk» denken dat 
ze het bestaan zelf van een Duit-
se-volksgroep in de Belgische 
Staat vergeten, laat staan dat ze 
zich om haar lot medeverantwoor
delijk zouden voelen 

S.M., Zellik. 

WIE DOET ER MEE? 

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

De redaktie 

HET AMBTSJUBILEUM 
VAN DE KONING 

Is het vermetel te beweren dat er 
iets IS misgelopen in het parle
ment bij de viering van het ambts
jubileum van de koning ? Volgens 
mij had de heer De Quae als 
Kamervoorzitter het vuurwerk 
moeten aansteken Hij vertegen
woordigt het volk en is de eerste 
burger van het land In de rangor
de komt hij onmiddellijk na de 
koning 

De Senaat vertegenwoordigt 
mets of niemand Het is een ver
lengstuk of aanhangsel van de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers, en heeft alleen tot taak het 
huiswerk van deze laatste goed 
of af te keuren Dit laatste ge
beurt weliswaar zelden of nooit 

Wierook was er in voldoende 
mate De traditie wil het zo voor 
al wat naar koningshuizen ruikt 

Het volk zal de mening van de kin
deren in de TV wel gesnapt heb
ben De waarheid komt steeds uit 
de kindermond 

De koning bezoekt éérst Luik, 
met Antwerpen of Gent De sinjo-
renstad met haar kosmopolitisch 
karakter en haar grote haven is 
nochtans een stuk belangnjker 
dan de «vurige stede» Maar ja, 
men moet de positie van de Waal
se troetelkinderen in dit land res-
pekteren 

WIJ , Vlamingen, zijn nog steeds 
de burgers van tweede klasse 

P.D.R., Lier 

Volgens een oud spreekwoord 
«gaat de liefde van de man door 
de maag » en de verstandhouding 
in het huishouden door de geld
beugel Als we nu eens die twee
de spreuk toepasten op het Belgi
sche huishouden ? Bijvoorbeeld 
als volgt 

1 Wij sturen alle bnefwisseling en 
fakturen die in het Frans opge
steld zijn, of tweetalig met het 
Frans vooraan, ongenadig terug 
met de woorden «Geen Neder
lands, geen centen » Ook de Fran
se, Duitse, Engelse «Terug naar 
afzender» 

2 Wij zetten alle vertegenwoor
digers die in het Frans aan de 
deur komen beleefd maar kor
daat buiten 

3 W I J doen onze geldvernch-
tingen uitsluitend met een uitge
sproken Vlaamse bank in plaats 
van met een « banque » zus of zo 
4 Wij zetten onze spaarcenten 
enkel op een uitgesproken Vlaam
se spaarkas, liever dan op een of 
andere «caisse d'épargne» met 
een vertaalde Vlaamse bena
ming 

5 W I J sluiten aan bij verenigingen 
zoals VTB-VAB, liever dan bij 
gelijkaardige maar «Belgische» 
verenigingen 

6 W I J sluiten aan bij een Vlaams 
Ziekenfonds en het Vlaamse 
Kruis, liever dan bij verenigingen 
van onze tegenstanders 

7 Als WIJ onze verzekeringen 
even nakijken dan zien wij wel
licht dat WIJ aangesloten zijn bij 
een of andere «societe d'assuran-
ces» die alleen haar aanmanin
gen tot betaling van de premie in 
het Nederlands opstelt, en al het 
overige tweetalig met het Frans 
vooraan 

8 W I J kopen produkten van fir
ma's die onze taal met achteraan 
zetten 

9 Gaan wij naar Brussel, Wallo
nië of het buitenland, dan laten wij 
merken dat wij Vlamingen zijn en 
Nederlands spreken 

10 W I J kopen bij voorkeur bij 
mensen waarvan wij de uitgespro
ken Vlaamse overtuiging kennen 

11 W I J abonneren ons liefst op 
een dagblad of een weekblad dat 
niet alleen maar de Nederlandse 
taal gebruikt maar ook Vlaams 
van overtuiging is Als wij met 
velen konsekwent deze elf« gebo
den» onderhouden, zou het dan 
nog eens 145 jaar duren eer wij 
als Vlamingen in dit land wat in de 
pap te brokken hebben ? 
Hallo, wie doet er mee vanaf van
d a a g ' 

D.P., Boezinge 

VUJO 
De Nationale VUJO-raad ziet hoe de schending van het zogenaamde 
ontspanningsakkoord gesloten te Helsinki tussen het Oost- en West
blok geen reaktie uitlokt bij de Belgische regenng 
De Nationale Volksume-jongerenraad vestigt speciaal de aandacht op 
de jongste veroordelingen van vooraanstaanden uit de volksnationale 
Armeense, Litause en Knm-Tartaarse bevrijdingsbewegingen 
Het neerschieten van vluchtelingen aan het IJzeren Gordijn blijft door
gaan 
De Volksumejongeren eisen dat de Eerste-Mimster en de Minister van 
Buitenlandse Zaken onverwijld bij de betrokken regenngen tussenbei
de komen om de Helsinki-verdragen te doen eerbiedigen en de schen
dingen bilateraal aanhangig te maken 

WEEKBLAD 
WIJ 
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NATIONAAL 
WEEKBLAD 
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ER KOMEN MEER SCHEPENEN 
EN GEMEENTERAADSLEDEN 

/ : 

Ingevolge een recente wetswijziging aan de ge
meentewet wordt het aantal schepenen en ge
meenteraadsleden opgedreven 
De wet IS nu als volgt en zal voor de eerste maal 
aldus toegepast worden bij de gemeenteraadsver
kiezingen van 10 oktober aanstaande 

1. Aantal schepenen 
2 schepenen in gemeenten van minder dan 1 000 inwo
ners 
3 schepenen in die van 1 000 tot 4999 inwoners 
4 schepenen in die van 5000 tot 9999 inwoners 
5 schepenen in die van 10 000 tot 19 999 inwoners 
6 schepenen in die van 20000 tot 29999 inwoners 
7 schepenen in die van 30 000 tot 49 999 inwoners 
8 schepenen in die van 50 000 tot 99 999 inwoners 
9 schepenen in die van 100000 tot 199999 inwoners 
10 schepenen in die van 200000 inwoners en meer 

2. Aantal raadsleden 
Met inbegrip van de burgemeester en de schepe
nen bestaat de gemeenteraad uit 
7 leden in gemeenten beneden 1 000 inwoners 
9 leden in die van 1 000 tot 1 999 inwoners 
11 leden in die van 2 000 tot 2 999 inwoners 
13 leden in die van 3 000 tot 3 999 inwoners 
15 leden in die van 4000 tot 4999 inwoners 
17 leden in die van 5 000 tot 6 999 inwoners 
19 leden in die van 7000 tot 8999 inwoners 
21 leden in die van 9000 tot 11 999 inwoners 
23 leden in die van 12000 tot 14999 inwoners 
25 leden in die van 15 000 tot 19 999 inwoners 
27 leden in die van 20 000 tot 24 999 inwoners 
29 leden in die van 25 000 tot 29 999 inwoners 
31 leden in die van 30000 tot 34999 inwoners 
33 leden in die van 35 000 tot 39 999 inwoners 

35 leden in die van 40000 tot 49999 inwoners 
37 leden in die van 50000 tot 59999 inwoners 
39 leden in die van 60 000 tot 69 999 inwoners 
41 leden in die van 70000 tot 79999 inwoners 
43 leden in die van 80000 tot 89999 inwoners 
45 leden in die van 90000 tot 99999 inwoners 
47 leden in die van 100 000 tot 149 999 inwoners 
49 leden in die van 150000 tot 199999 inwoners 
51 leden in die van 200 000 tot 249 999 inwoners 
53 leden in die van 250 000 tot 299 999 inwoners 
55 leden in die van 300000 inwoners en daarboven 

De gemeenteraad blijft bestaan uit het hier
boven bepaald getal leden, zelfs wanneer de bur
gemeester daarbuiten benoemd wordt 

Wat de wijzigingen aan de gemeentekleswet 
betreft, waardoor een grotere eenvormigheid wordt 
betracht met de provincieraadsverkiezingen en par
lementsverkiezingen, IS het nu nog te vroeg om U 
hierover konkrete informatie te geven Weliswaar is 
dit ontwerp reeds door de Senaat goedgekeurd, 
maar het moet thans nog door de Kamer behan
deld worden 
W I J kunnen onmogelijk voorspellen of dit wetsont
werp daar ongewijzigd zal aanvaard worden 
Van het ogenblik dat daaromtrent enige zekerheid 
bestaat, zullen wij het melden 
W I J nemen ons voor een uitgebreide handleiding op 
te maken, die onze kandidaatmandatarissen kan 
helpen bij het afwikkelen van de administratieve 
procedure rond de verkiezingen 
Lutgart de Beul 
Studiedienst van de Volksunie 

v 

DE P R O P A G A N D A S L A G 

LEUVEN 
PERFEKTE PLANNING 

Het arrondissement Leuven deelde ons zijn data voor kol-
portage met het speciale «Wij»-nummer mee: op 11 april 
te Landen, op 25 april te Diest, op 6 juni te Tienen, op 13 
juni te Zoutleeuw en op 20 juni te Tervuren. 
Deze arrondissementele kolportages kaderen perfekt m 
een ruime propagandistische inspanning ter voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen : verdeling van pamflet
ten, advertentiekampanje, perskonferentie kiesplatform, ak-
tie bij de jonge kiezers, enzovoort. We wachten benieuwd 
op de eerste rezultaten van de kolportages in het arrondis
sement Leuven en elders. 

v 

ONZE HOUDING 
TEGENOVER 

HET KONINGSCHAP 
Wij kregen de jongste tijd verscheidene reakties van lezers 
en leden, waarvan sommige biezonder scherp van toon, in 
verband met de houding die de partij aannam naar aanlei
ding van het ambtsjubileum van de koning. 
De kwestie is niet nieuw, en wij wensen er ook geen pole
miek over te voeren. Het moge volstaan, ten gerieve van 
alle bona fide nationalisten, even een uittreksel aan te 
halen uit een beroemde programmatische rede die onze 
voorzitter-stichter Frans van der Eist in de zestiger jaren 
hield, en waar hij het heeft over onze houding t.o.v. het 
koningshuis. 

Ik wil in eenzelfde geest van openhartigheid hier ook een 
woord zeggen over onze houding ten overstaan van de 
monarchie en van de koning Zonder sentimentaliteit, koel en 
nuchter 
Wat ook onze persoonlijke gevoelens desaangaande zijn, het 
IS — voor zover ik weet — nooit betwist dat de monarchie 
geen hinderpaal is voor de verwezenlijking van het federalis
me, maar zelfs een oplossing aan de hand doet voor de aan
duiding van het staatshoofd 
Alleszins is het zo dat de Volksunie nooit de bedoeling gehad 
heeft, de verwezenlijking van het federalisme te bemoeilijken 
door ze te koppelen aan een republikeinse staatsomvorming 
Het moet ons dan ook duidelijk zijn dat wij aan de koning niet 
voorbijkunnen, wanneer wij meer dan een oppozitie-rol willen 
spelen en bij de verwezenlijking van het federalisme en 
nadien in een federale staat Waarbij rekening dient ge
houden met het feit, dat de verwezenlijking meer dan waar
schijnlijk geleidelijk en, met ineens zal gebeuren Wij moeten 
dit onder ogen durven zien Het komt mij dan ook voor dat 
een realistische politiek vereist, dat wij onze betrekkingen met 
de koning in het reine moeten trekken, wat mi betekent dat 
WIJ — zonder iets pnjs te geven van onze politieke overtui
ging of van ons programma — beleefde, normale betrek
kingen zouden hebben met de koning en zijn omgeving Ik 
meen dat dit onontbeerlijk is om onze politieke rol te kunnen 
vervullen en onze invloed te vergroten 
WIJ moeten duidelijk weten wat.we willen, wij moeten uit de 
dubbelzinnigheid en de nevelachtige vaagheid Wij moeten 
realistisch, konkreet politiek leren denken Wij moeten weten 
hoe WIJ het federalisme kunnen verwezenlijken en wij moeten 
de pretentie hebben het zelf te willen verwezenlijken en bij te 
zijn wanneer het verwezenlijkt wordt, O/n met op de schup-
stoel terecht te komen 
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16. 
17 
21 

22 

23 

24 

25 

30 

Duf fe l : Arr. raad in Gildenhuis, Stationsstraat 1. 
Ni) len: Kinder-Paasfeest van 14 tot 17u in zaal Nilania 
Merksem: Kernvergadering om 20u30 in Ontmoetingscen
trum, Bredabaan 298 
Ekeren : Gemeenteraad vanaf 20 u 
Merksem : VUJO-ledenvergadenng om 20u30 in Ontmoetings
centrum. Bredabaan 298 
Merksem: Gezellig samenzijn met etentje in zaal Tijl, Breda
baan 298. om 20u30 Georganiseerd door de Vrouvi/en van Van
daag 
Halle-Kempen : Verbroederingsbal met St-Antonius-Brecht en 
Zoersel, om 20u30, in het cafe Bakkershof. Eikenlaan 
Mor tse l : Lentefeest om 20u in het Atrium, Hof van Rieth Breu-
gelavond tegen de prijs van 130 fr 
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 
Hove om 20 u in huize •< Reinaert», Mortselsesteenweg 21, 
I jzerbedevaartavond Film en dia's vorige IJzerbedevaart, met 
film « Aan de kleine rivier » 

MEI 

7 

14 

Antwerpen-stad. Kaasavond : onze Vlaamse Aktie- en Kuituur-
gemeenschap richt een kaasavond in op vrijdag 7 mei, voor 
leden en sympatisanten in de wijk Zurenborg Deelname 200 fr 
Inschrijvingen bij L Hennissen, Bosduifstr 23 of G De Rijck, 
Draakstraat 36 of eveneens op het sekretariaat Wetstraat 12 
Wijnegem : Onze VU-afdeling geeft haar jaarlijks Reinaertbal in 
de zaal « Bakkershof» te Halle-Kempen Aanvang te 20 u 30 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN (Arr.) 

WENSEN 
De Arrondissementsraad wenst kolle-
ga Rene en mevrouw De Ranter-Gij-
selings (Aartselaar) een welgemeend 
proficiat bij de blijde geboorte van klei
ne Roel 

ANTWERPEN (Stad) 

DIENSTBETOON 
Elke maandag op ons sekretariaat 
van 16 tot 19 u door volksvertegen
woordiger A De Beul, bijgestaan 
door provincieraadslid mevrouw Mon-
seur 

VUJO 
Onze afgevaardigde in ons bestuur 
voor de jongeren is Erika De Motte, 
Venezuelastraat 6 /91, 2030 Antwer
pen Tel 42 2684 

KOO 
Voor informatie dr L De Boel, Du-
boisstr 47 Tel 339790 Of Fr De 
Laet Kruishofstraat 16 Tel 386692 

BUSSEN 
Ons eerste verkiezingsnummer van 
Antwerpen-Stad <• Pagadder» ge
naamd moet door tientallen mensen 
gebust worden in gans de stad Met 
onze eigen bestuursleden en propa
gandisten een zware taak Kom eens 
een avondje helpen i 

EDEGEM 

IN DE GEMEENTERAAD 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 
18 maart j I bracht de VU-fraktie, daar
in bijgetreden door de BSP-fraktie, de 
tekst van « de zeven » i v m de sociale 
gevolgen van repressie en epuratie 
ter sprake s,De waarnemende CVP-
burgemeester J van den Kerckhof 

Medegedeeld: 
ANTWERPEN 

VERBOND V A N VLAAMSE KULTUURVERENIGINGEN 
gesticht in 1937 en thans 70 kulturele en socio-kulturele organisaties 
overkoepelend, hield het verbond zijn jaarlijkse Algemene Statutaire 
Vergaden ng 
Gezien de resultaten in het verleden behaald, werd besloten de aktie 
tot kulturele ontplooiing, Vlaamse ontvoogdingsstrijd en samenwer
king in Nederlands verband onverpoosd voort te zetten 

weigerde «ten persoonlijke titel» deze 
tekst te ondertekenen in overleg met 
de BSP-fraktie bleef de V U aan
dringen en, na een korte schorsing, 
ging de CVP ten slotte akkoord De 
«motie» werd een «bnef» aan de 
koning, de eerste minister, de minister 
van justitie en de goeverneur van Ant
werpen De CVP van Edegem is ook 
al een twijfelaar 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Personen, die lid willen worden of 

abonnent(e) op « WIJ ... nchten zich 
bij voorkeur tot het VU-sekretariaat 
of tot een bestuurslid Hoofdlid 
120 fr Bijhd en Jeugdlid 60 fr Abon
nement tot einde 1976 410 fr Gees-
tenspoor 72, Ekeren Tel 41 04 41 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

VU-medewerkers en -medewerk
sters zijn steeds welkom in onze 
afdeling Men gelieve zich te wenden 
tot het VU-sekretariaat, Geesten-
spoor 72, tel 4104 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 

MERKSEM 

NAKLANK BAL 
Voor de 6e maal reeds kunnen we 
van een geslaagd afdelingsbal gewa
gen In zijn welkomstwoord zei voorzit
ter Urbaan Dubois o m dat het bal 
steeds in het teken van een of andere 
gelegenheid kon worden geplaatst zo
als parlementsverkiezingen, 20e ver
jaardag e d m en dat hij het daarom 
aandurfde, ook dit bal reeds nu in het 
teken van de gemeenteraadsverkie
zing te stellen en als officiële start van 
de verkiezingskampanje kon worden 
beschouwd Ook de « Groene Kapel » 
vierde dit jaar een verjaardag, want 
het was voor de vijfde maal reeds dat 
Ward Torfs met zijn mensen een gast
optreden verzorgde wat hij met onge
merkt wilde laten voorbijgaan Als aan
denken werd dan ook een mooie 
schotel, met het embleem van de 
« Kapel» aan Omer Stevens overhan
digd, omdat hij het was die de banden 
met de afdeling en de « Kapel» smeed
de die ertoe zouden leiden dat even
eens een Merksemse afdeling werd 
opgericht Het spreekt natuurlijk van
zelf dat ook mevrouw Stevens m 

r 
PLURALISME EN VERDRAAGZAAMHEID 

deze hulde werd betrokken en er 
werd haar een mooie ruiker rozen 
aangeboden Dat het bal weer tot in 
de vroege uurtjes duurde zal wel nie
mand, die ooit eens een VU-bal te 
Merksem meemaakte, verwonderen 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
We zoeken nog steeds medewerkers 
om ons afdelingsblad over de ganse 
gemeente te helpen verspreiden, 
evenals geschikte plaatsen voor aan-
plakborden Namen en adressen wor
den volgaarne verwacht op het sekre
tariaat, Trammezandlei 11, tel 
460279 

MORTSEL 

Ons lentefeest op vnjdag, 23 apnl (zie 
kalender) moet het grote feest wor
den van onze herwonnen eenheid en 
vriendschap en de inzet van de ko
mende eendrachtige strijd 
Het bestuur zorgt voor het Breugel-
maal, de kwis, de dansmuziek 
Zorgt U voor uw aanwezigheid, uw 
goed humeur en 130 f r 
Schrijf zo spoedig mogelijk in bij 
sekretaris Miei Croes, Steenakker, 90 
Tel 491220 

WILRIJK 

NATUURWANDELING 
Zondag 25 apnl organiseert de Vlaam
se Vrouwenklub een natuurwandeling 
in het Broek te Blaasveld Samen
komst te 13 u in de Broekstraat te 
Blaasveld Wenst u meer inlichtingen, 
of weet u met goed hoe er te komen, 
bel even met Mia Damen-Seghers, 
Koolhofstraat 4, tel 281517 
WIJKVERGADERING VALAAR 
Na de suksesvolle wijkvergadering 
op het Neerland, komt nu het Valaar 
aan de beurt Onze mandatanssen 
trekken een avond uit om te praten 
met de bewoners van het Valaar, 
over hun problemen en hun wensen 
Maak van die gelegenheid gebruik en 
praat erover met buren en kennissen 
Mondelinge reklame is de beste Da
tum dinsdag 27 apnl te 20 u in de 
Snek, Letterkundestraat 193 Tot 
dan I 

NIJLEN 

AMNESTIEMOTIE 
Te Nijlen werd, op initiatief van de 
Volksumefraktie, volgende amnestie
motie in de gemeenteraad bij eenpa
righeid goedgekeurd 
« De gemeenteraad van Nijlen, verga
derd in zitting van 30 maart 1976, 
vindt het positief dat kristenen en 
humanisten, over de politieke partijen 
heen, samen trachten ruim dertig jaar 
na de oorlog en in het vooruitzicht 
van het ambtsjubileum van de Koning, 
zonder de kollaboratie goed te keu
ren, een einde te maken aan de aso

ciale gevolgen van de repressie en 
van de epuratie voor de kleine man 
Hij acht een parlementair initiatief in 
die zin wenselijk Wegens de financië
le implikaties voor het land verduide
lijkt de gemeenteraad, dat in aangele
genheden zoals pensioenen en wed
den geen aanspraak op terugwerken
de kracht kan worden gemaakt 
HIJ IS van oordeel dat, ondanks de 
vroegere inspanningen van de rege
ringen, tevens aan alle slachtoffers 
van de oorlog ruim voldoening dient 
te worden gegeven» 

MECHELEN 

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

afdeling Mechelen, in samenwerking 
met het Vlaams Huis Brigand, een uit
stap per autobus naar het Antwerps 
Sportpaleis, om deel te nemen aan 
een 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 in dit politiek 
zo belangrijke jaar een « must» Wij 
rekenen op U ' 

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 NULEN 
De zitdagen van maandag 12 apnl 
te BOOISCHOT HERSELT 
HEIST-OP DEN-BERG en HOM
BEEK worden verplaatst naar 
woensdag 21 april gewone uren 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

• 
Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 1011 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091/22.45 62 

• \ 

Besluiten van sektie 4 op het VU-kongres van 4 april j.l. 

V 

Als Vlaamsnationale partij stelden we vast 
hoe zwaar de verzuiling en de ideologi
sche ingraving de ontvoogding van ons 
volk belemmerden en hoe het gebrek aan 
verdraagzaamheid de gemeenten kan ver 
scheuren 
Wat dekt de idee pluralisme, als politieke 
houding ' 

Pluralisme in theorie 

— Erkenning van de waarde pluralisme 
werd in de sektie beklemtoond Eigen 
waardenschaal 
— Echte demokratie via het open gesprek 
IS pluralistisch 
— Pluralisme moet dagelijks waar ge 
maakt worden via openheid en biedt van 
zelfsprekend geen algemene en vooraf 
vastgestelde oplossingen Het verplicht tot 
nadenken 
— Met een pluralistische opvatting kies je 
voor de hele bevolking, terwijl je vanuit 
een niet-pluralistische opvatting je opstelt 
ter verdediging van een bepaalde groep of 
partijkring 

In de praktijk kiezen we dan ook, met voor 
zuilen maar voor de mensen Dat brengt 
mee 

Herwaardering van het gemeentelijk onder
wijs als volksschool moet objektieve aan-
stellings- en bevorderingscriteria Stimule
ren van naschools onderricht, zoals het 
kunstonderricht 
Op kultureel vlak • 
Het herkennen van de verscheidenheid 
als een kleurrijke waaier van de plaatselij
ke leefgemeenschap 
Men mag zich met beperken tot popularise 
ren van een elitekultuur maar het gericht 
bevorderen van het hele gamma van zelf
ontplooiing 
Bewust kiezen voor een pluralistische 
infrastruktuur in biblioteekwezen en volks
ontwikkeling 
Naast de financiële stimulans moet het 
gemeentebestuur de nood aan begeleiding 
opvangen en dit via wijkbegeleiding, buurt 
en opbouwwerk 
Op het vlak van de politieke demokratie 
De fundamentele vraag naar de ethiek van 

de politieke machtsuitoefening 
— gemeenteraden herleid tot stemmachi-
nes van wat in kleine cenakels reeds werd 
beslist 
— de kansen die v z w s boden voor behe 
ren van kuituur- en ontspanningscentra, 
werden omgebogen en dezelfde machts
verhoudingen werden gecamoufleerd 
— de kumulverstrengeling via mandaten in 
allerlei beheersraden blijft deze machts-
struktuur fundamenteel ondemokratisch 
maken 
— eerbiedwaardige ideologieën worden 
misbruikt omwille van de macht 
— huidige systeem van aanstellings- en 
bevordenngspolit iek op basis van syn 
dikale en partijkaarten is fundamenteel dis
criminerend voor de bekwaamheid van het 
ambtenarencorps 

Daarom herwaardering van de ethisch poli
tieke moraal 
1 Daartegenover personeelsaanwervin

gen volgens objektieve criteria 
2 Oprichten van personeelsraden met 

konkrete inspraak 

3 Tussen ambtenaar en bestuur is alleen 
op die basis wederzijds respekt moge
lijk en pas dan kunnen wederzijdse 
etiek en verplichtingen eerlijk aan bod 
komen 

Politieke demokratie binnen de verkoze-
nen via informatie en betrokkenheid (sche-
pen-waarnemer) De vraag werd gesteld 
naar de uitvoerbaarheid van het kongres 
besluit tot aanstelling van een schepen 
waarnemer 

Politieke demokratie naar buiten uit via zo 
breed mogelijke en ernstige informatie in 
wijkraden, adviesraden, waaruit open dia
loog moet groeien Erkennen van de waar
de van aktiekomitees 
BIJ koalitievorming duidelijke voorafgaan-
delijke afspraken via een protokol waarin 
vooral de herwaardering van de politieke 
moraal vervat zit (politieke benoemingen 
afwijzen i) 
De vergadering was zich bewust dat de 
VU in haar huidige krachtverhoudingen dit 
met op korte termijn kan realiseren Dit is 
een opdracht voor de toekomst 

WIJ lO 15 APRIL 1976 



WIJ IM D€ |yOLK9Uhl€ 

BRABANT 
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 - Daniel 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 vrijwilligers 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. 

HERDENKINGSPLECHTIGHEID 
TE BRUSSEL 

In de Bijstandskerk aan het Fontenay-
plein te Brussel had een door koor 
en orkest opgeluisterde herdenkings
mis plaats, opgedragen door e.h. Leo 
Cool, ter nagedachtenis van alle be
kende en onbekende slachtoffers van 
de repressie en ter intentie van de 
velen die zich in stilte voor de Vlaam
se zaak inzetten Van VU-zijde werd 
deze wijdingsvolle bezinning en dank
betuiging bijgewoond door de VU-se-
natoren Van der Eist en B. Maes, die 
er het woord voerde, en vele andere 
VU-mandatarissen en getrouwen. 

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, Oudstrijdersstraat 

22, 1710 Dilbeek. 

KOEKELBERG 

ALGEMENE VERGADERING 
In Koekelberg, en ten andere in 

heel de agglomeratie, heeft de Volks
unie er alles op gezet om een een-
heidslijst tot stand te brengen. Voor 
onze Jeden 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 eenheidshjst - programma
punten te verwezenli jken in de een-
heidslijst - kandidaten voor de VU-
plaatsen - inlichtingen over Karel 
Buls-fonds. 

LIEDEKERKE 

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. 

VILVOORDE (Fed.) 

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 

ZAVENTEM (Fed.) 

DOSFELINSTITUUT 
26 apr i l : financieel 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.) 

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 met langer te 
wachten met het inzenden ervan. De 
kampanje loop af op 25 april. Dus... 

LEUVEN (Stad) 

De Volksunielijst bij de komende ge
meenteraadsverkiezingen voor 
nieuw-Leuven ziet er bovenaan zo 
ui t : 1. Vanden Eynde Frans, Techni
cus, Leuven. - 2. Van Itterbeek Eu-
geen, leraar, schepen, Kessel-Lo. - 3. 
Van Haegendoren Maurlts, ere-sena-
tor, Heverlee. - 4. De Paepe Guido, 
technisch ingenieur, Heverlee. - 5. De 
Geest-Lambrechts Ariette, bediende, 
Kessel-Lo. - 6. Geeraerts Vital, stu
dent politieke en sociale, Wilsele. - 7. 
De Ploey Jan, professor K.U.L, Leu
ven. - 8. Bollaerts-Maes Tilly, verpleeg
ster, lid KOO-Herent Wijgmaal. 
Mevrouw Tilly Bollaerts-Maes zal te
vens als KOO-mandaathoudster wor-

DOSFELINSTITUUT 
Kadervorming : 20 apr i l : financieel 

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

APRIL 

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

21. Malderen : Gewest N o o r d : .< Financieel beheer in de gemeen
te » in 't Molenhuis, van 20u tot 22u30. 

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 Guldenhof, Fabriekstraat Van
af 17 u. Zondag 25 april vanaf 11 u. 30. 

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. 

27. Je t te : Grote VU-meeting in zaal Excelsior, Kardinaal Mercier-
plein (aan het station). Aanvang 20 u. 

Vlezenbeek: Grote VU-volksvergadering (met inspraak), te 
20 u. in zaal Elysee, Dorp. 

BELANGRIJKE 
MEETING TE BRUSSEL 
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. 

GROTE 
PAJOTTENMEETING 
De VU-afdeling Vlezenbeek-Berchem begroet u harte
lijk op de grote volksvergadering met inspraak op 
dinsdag 27 april om 20 u. In de zaal « Elysee », Dorp, 
in Vlezenbeek. 
Eerste dee l : korte toespraken door : 
Paul PEETERS, Volksvertegenwoordiger en algemeen 
sekretaris VU. 
Jef VALKENIERS, Volksvertegenwoordiger en burge
meester van Schepdaal. 
Frans ADANG, federatieschepen en lijsttrekker VU-
Groot-Leeuw. 
Daan VERVAET, voorzitter afdeling Vlezenbeek-Ber
chem. 
Tweede deel : Inspraaktijd. 
ALLE PAJOTTEN MET LEEUWENHART OP POST! 

Medegedeeld: 
BRUSSEL 

VOS-filmavond 
Door de afdeling Brussel van het Verbond der Vlaamse Oudstrijders wordt op 
vnjdag, 23 april a.s. te 20 uur in de grote zaal van het lokaal «Graaf van 
Egmont», J. Van Praetstraat, 28, te Brussel-Beurs een filmavond over Zuid-Afri-
ka ingericht en tevens wordt de zeer mooie kleurenfilm over de IJzerbedevaart 
1975 vertoond. Tijdens de pauze, spreekbeurt door de heer M. Boey De toe
gang IS gratis voor alle vrienden en belangstellenden. 

Toneelavond 
De Koninklijke Rederijkerskamer «De Wijngaard» te Brussel (vanouds De 
Mariacrans) nodigt U uit op de tweede toneelavond van het seizoen 1975/1976. 
Onze Koninklijke Rederijkerskamer voert op in de Beursschouwburg te Brussel 
op vrijdag 30 april te 20 u. 

KLANTEN KUNNEN NIET WACHTEN 
Toneelspel in 4 bedrijven door Jan Staal. Regie • W. De Smedt. 
Toegangsprijs • 80 fr CJP en -l- 3 pas • 50 fr. 
Plaatsbespreking: J. Wouters, tel.: 267.29.83 of In de Beursschouwburg: tel.: 
511.63.79. 
Reservatie is aangeraden. 

Plakploegen van V U en VUJO waren zeer aktief in Vlaams-Brabant I 

BAR RESTAURANT 

Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waard in : Jul ia van Mieghem-Van Cappel len. 
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DRIE MAANDEN VECHTEN TEGEN MODDER EN ROEST 

Ruisbroek haalt geen krantenkoppen meer. De sensatie die een over
stroomde gemeente en streek de pers bieden is als een bron opge
droogd. Soms sijpelt nog een bericht over de naweeën door in de pers. 
Maar eerlijk gezegd, hoeveel mensen raken nog bewogen door wat kort-
nleuws uit dit dorp van miserie? 
Alhoewel het grootste leed geleden is knagen vandaag de kleine kanten 
van dit drama des te venijniger. 
Op dit ogenblik heerst in Ruisbroek vertwijfeling, ontgoocheling, ja 
zelfs nijd. 
Het ongenoegen dat de ministeriële schatters in het dorp brachten 
heeft buren tegen mekaar opgezet en vrienden afgunstig gemaakt. 
In heel deze pijnlijke wanorde wordt de menselijke hulp van een organi
satie als «Helpende Handen» meer dan gewaardeerd. 
Onze lezers zullen reeds de oproepen van « Helpende Handen » in ons 
weekblad gelezen hebben. 
Van wie zijn deze handen ? Wat bezielt deze mensen ? Wat hebben zij 
konkreet gedaan om het onnoemelijke leed van Ruisbroek te milderen ? 
Met een van hen, André De Proft uit Mariekerke, gingen wij praten. 

HELPENDE HANDEN 

BRENGEN ZON 

IN RUISBROEK 

TERUG 

DE NAGEL 
OP DE KOP 

Toen in het voorjaar van 1975 zowat 
overal in Vlaanderen akkers weken
lang onder water stonden werd her en 
der, al dan niet georganiseerd, een 
hand toegestoken om wat nog restte 
van de oogst van 1974 te redden 

Zo ook in Mariekerke en Bornem 
waar een groepje vnenden de akkers 
optrokken en hulp boden Toen een 
jaar later, op 3 januan 1976, het water 
van de Vliet door een windkracht van 
elf tot twaalf gedreven Klein-Brabant 
in een rampgebied omtoverde was het 
voor het groepje vnenden duidelijk dat 
ZIJ ook hier hun beste krachten moes
ten aanbieden 

Vanuit Bornem kwam Hugo Weyers, 
als zovelen in Ruisbroek naar «het 
water» kijken Uit Mariekerke kwam 
Andre De Proft mee 

De manke hulp door de officiële hulp
diensten geboden bekijkend dachten 
ZIJ aan hun boerenhulp van januan 
1975 ZIJ trommelden hun vrienden bij 
mekaar, stelden voor een hulpdienst 
te organiseren en meteen was «Hel
pende Handen» geboren 

Beiden sloegen de nagel op de kop 
Waar moesten de getroffenen heen 
wanneer het water was weggetrok
ken, de hulpdiensten naar hun kazer
nes, de parade-uniformen van sommi
ge organisaties m de kast ? 

Rond 20 januari was het meeste water 
weg De eerste faze van het werkplan 
«Helpende Handen» was reeds van 
start gegaan 

Ondertussen waren ook elders aktie-
komitees uit de grond gekropen Som
mige mensen stelden voor vignetten 
te verkopen, anderen gingen bals en 
eetmalen organiseren Het werd ech
ter vrij vlug duidelijk dat de noden 
ergens anders lagen Dat niet alleen 
geld nodig was, maar helpende han
den . 

Toen midden januan het water weggetrokken was, werd de ellende in Ruisbroek pas goed zichtbaar. 
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Drie maanden lang werkten tientallen belangeloos om hun 
getroffen medemensen uit de modder en het roest te halen. 

GEVECHT TEGEN 
HET ROEST 
«De groep «Helpende Handen» kon 
rekenen op de man- en vrouwkracht 
van de VLAAMSE KRING en van de 
KAV. 
Modder werd bij tonnen weggesleurd, 
vervoerd en weggeschrobd, tientallen 
kachels en verwarmingen werden her
steld want na het water waren 
sneeuw en vriesweer over het land 
gekomen. 
Gebeurde het zwaarste werk op zater
dag en zondag, dan bleven de vrou
wen van de VOLKSUNIE-VROUWEN
AFDELING (VUVA] zeer aktief in de 
week. ZIJ hielpen vooral de gepensio
neerden en de alleenstaanden. Vier 
weken aan één stuk werd gewerkt om 
woningen weer leefbaar te maken en 
werd gewassen tegen de sterren op I 
Toen kwamen de huishoudapparaten 
aan de beurt. 
Er moest echter wel snel worden opge
treden want het roest woekerde wild 
om zich heen en daarbij, waar ga je 
naartoe met de huiselijke gezelligheid 
als je geen kop koffie kunt zetten ? 
HELPENDE HANDEN bedacht een 
werkschema dat achteraf gezien de 
basis van onze doeltreffendheid is 
geweest. De officiële organisaties mo
gen zich eens spiegelen aan onze doel
treffendheid. 
Omdat heelwat van onze mensen Ruis
broek maar zeer oppervlakkig kenden 
werd eerst een plan van de gemeente 
gemaakt, alles werd netjes opgedeeld 
zodat niemand urenlang moest rond-
toeren om zijn «klant» te vinden. 
Toestellen die een dringende herstel
ling nodig hadden of te zwaar waren, 
werden ter plaatse hersteld. Andere 
werden met een bestelwagen rondge-
haald en verzameld in de werkhuizen 
Moerenhout, een metaaldraaierij te 
Ruisbroek. 
In deze gebouwen, bereidwillig in 
bruikleen gegeven, speelde zich gedu
rende drie maanden een stukje edel
moedigheid af waar de mensen van 
Ruisbroek enorm dankbaar voor zijn, 
een gebaar dat zij niet vlug zullen ver
geten. » 

TAARTJES ALS 
DANK 
« Heel deze operatie heeft ons geleerd 
dat hulp bieden vaak in het alledaagse 
ligt. Er moest de eerste dagen met 
zwaar materieel worden opgetreden, 
dat IS duidelijk, maar het ontbrak de 
officiële diensten aan overleg en orga
nisatie en dat heeft veel kwaad bloed 
gezet. Toen het water dan weg was 
bleven de mensen alléén achter, lag 
de ellende bloot en was de vraag naar 
helpende handen zeer groot. 

Dat onze aktie goed is bewijst de 
dankbaarheid van de bevolking. Een 
klein voorbeeldje: een dame bij wie 
wij de oven van het fornuis hersteld 
hadden was zo gelukkig dat zij ons 
haar eerste taartjes kwam aanbieden. 

De socialistische burgemeester van 
Ruisbroek, De Pauw, dankte ons op 
een receptie zeer gemeend omdat wij 
het zo goed hadden gedaan en « alle
maal zonder veel publiciteit voor ons
zelf te maken ». Want publiciteit is iets 
waar vele organisaties zich aan bezon
digd hebben.» 

Nog een maand lang en dit tot 
alle ingeleverde huishoudtoestel
len hersteld zijn werkt HELPEN
DE HANDEN elke zaterdag tus
sen 9 en 17 u. Mensen die nog 
een handje willen toesteken zijn 
steeds welkom in het werkhuis 
Moerenhout, Eikerlandstraat, te 
Bornem. 
Om deze zaak naar behoren af 
te handelen is nog 10.000 fr. 
nodig. Wie helpt? 
Voor inlichtingen graag een tele
foon naar Hugo Weyers 0 3 1 / 
89 15.79 of André De Proft 031 / 
89.19.55. 

INDRUKWEK
KENDE CIJFERS 
«Ongeveer 200 gezinnen werden 
door HELPENDE HANDEN geholpen. 
Méér dan duizend toestellen werden 
netjes gemaakt en hersteld. Een gam-
rha apparatuur gaande van koffiemo
lens tot haardrogers, van diepvriezers 
tot strijkijzers gingen door de helpen
de handen, samen waren bijna 5.000 
werkuren nodig om dit voor mekaar te 
brengen.» 

Niemand van de getroffenen zal ook 
maar één cent dienen te betalen. Ons 
eigen hulpfonds heeft alles zelf be
taald. Wij hebben natuurlijk heelwat 
geld gekregen. Zo kregen wij twee
maal 20.000 fr. van het rampenfonds 
dat door de VOLKSUNIE georgani
seerd werd en waarvoor wij de lezers 
van het weekblad WIJ van harte dan
ken. VOLKSUNIE-OOSTENDE steun
de ons ook en de VUJO van HOVE 
kwam ons zelfs een dag helpen, net 
zoals de VOLKSUNIE van KORTEN-
BERG. Ook het VLAAMS KRUIS 
steunde ons.» 

U zult het nu waarschijnlijk moe zijn al 
die kleine toestellen uit mekaar halen 
en dan weer in elkaar prutsen ? 
«Wel ja, de vermoeidfieid speelt ons 
parten. Er zijn al heelwat mensen niet 
meer komen opdagen. En dat is begrij
pelijk als men zo weken na mekaar in 
de bres staat. Wij hebben nog zo'n 
maand werk om de binnengebrachte 
toestellen af te werken. Maar al de 
mensen die meewerkten hebben alle
maal stuk voor stuk prachtig werk 
geleverd I» 

Bij de uitgeverij Manteau (Brussel) 
verscheen een dossier « De Ramp » 
over de overstroming van Ruis
broek. Het werd geschreven door 
Leon De Nijn uit Reet. Het boek 
kost 295 fr. 
Een ruim deel van de opbrengst zal 
door de uitgever besteed worden 
voor de aankoop van boeken voor 
de kinderen van Ruisbroek. 

EN DE 
TOEKOMST? 
Het streekblad «Klein Brabant-Vaart-
land » schreef begin deze maand i.v.m. 
Ruisbroek : «Vele heilige beloften wer
den niet gehouden. De buitenstaan
ders denken dat alles opgelost is, dat 
de schade vergoed is of eerstdaags 
zal vergoed worden. Het toerisme is 
toegenomen, mensen die willen zien 
hoe erg het allemaal geweest is, of er 
hier en daar misschien nog een ver
dronken koe of ingestort huis te be
zichtigen IS. Maar alles is nog niet voor
bij en dat begnjpen de mensen van 
HELPENDE HANDEN méér dan wie 
ook. Hun aktie gaat onverminderd 
door want er is nog veel daadwerkelij
ke hulp nodig!» 

André De Proft: «Wij willen van het 
groepje vrienden die HELPENDE HAN
DEN vormen een organisatie maken 
die bestendig in de bres staat. Binnen
kort zullen allen die meegewerkt heb
ben beslissen of wij overgaan tot het 
vormen van een «vereniging zonder 
winstoogmerk» want het mag niet bij 
toevallige hulp blijven. En wie zegt niet 
dat volgend jaar St.-Amands of Bor
nem het lot van Ruisbroek onder
gaan? 

Wij kunnen bv. informatievergade
ringen geven over het fameuze water
beleid van de Belgische ministers... 

Wij willen ook een adres zijn waar de 
Ruisbroekenaren met hun vele klach
ten kunnen aankloppen. Niemand wil 
hen aanhoren, de overheid zegt al te 
gemakkelijk dat dit of dat niet onder 
haar bevoegdheid valt. Dan krijg je 
natuurlijk reakties als de handtekenin
gencampagne en de kwade delegatie 
naar Tindemans. Wij willen een ant
woord geven op de vele vragen en 
twijfels van de getroffenen. 

Het IS met gemakkelijk voor iedereen 
goed te doen maar de ondoordachte 
houding van de overheid heeft er voor 
gezorgd dat het waterpeil in Ruis
broek met waterpas stond I» 

Maurits Van Liedekerke 

In de werkhuizen Moerenhout te Ruisbroek werden de huis
houdtoestellen verzameld en hersteld. In het midden de h. 

Weyers, rechts de h. De Proft 
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24 Maasmechelen, afdelingsbal ter plaatse Uikhoven, in zaal 
Udec Hove Schoorstraat 

29 Hasselt Arr bestuur in hotel Warson, te 20 u 
Arrondissementsraad Tongeren-Maaseik in aanwezigheid van 
volksvertegenwoordiger Paul Peeters, algemeen sekretans 

MEI 

1 

6 

20 

23 

Neeroeteren, arrondissementeel bal in Kultureel Centrum 

Bilzen Vergadenng van de VU-besturen betreffende de 
gemeenteverkiezirigen Zaal Pabilo, Veemarkt 

Provinciaal kongres over gemeenteverkiezingen 

Provinciaal Kongres over gemeenteverkiezingen 

HASSELT (Arr) 

Het Arrondissementeel Bestuur ver
gaderde op woensdag 7 apnl in Hotel 
Warson te Hasselt 
Er werd natuurlijk vooral gepraat over 
de aanstaande gemeenteraadsverkie
zingen Afgesproken werd o a dat de 
lijsten die om bepaalde redenen niet 
onder de naam Volksunie worden 
ingediend de naam Volksbelangen 
zullen dragen 
Leden van Arrondissementeel Be
stuur zullen ook zo spoedig mogelijk 
kontakt opnemen met de afdelingen 
waar er nog moeilijkheden zijn i v m 
de gemeenteraadsverkiezingen 
Ook werd gepraat over de leden
stand 10 afdelingen zijn volledig in 
orde Waar blijven de andere ' Indien 
mogelijk voor einde april afrekenen bij 
sekretans Karel Wijckmans Abonne

menten Wi] Genk en Hasselt moeten 
nog heel wat abonnementen hernieu
wen en in grote gemeenten zoals Zon
hoven en Beringen zijn er veel te wei
nig abonnementen Voorjaarskampag-
ne heel wat afdelingen hebben vori
ge maand het VU-pamflet verspreid 
Op voorstel van dr Vandekerckhove 
zal men het bestuur van Hasselt kon
takteren om er een grootse kolporta-
ge te houden Het voorstel van het 
arrondissement Tongeren-Maaseik 
om het absenteïsme van de VU-parle-
nentairen aan te klagen stuitte op 
(wellicht terecht) protest van de aan
wezige parlementairen, die de overtal-
rijke kommissievergaderingen als ver
ontschuldiging innepen en er tevens 
op wezen dat er een ander absenteïs
me mocht worden aangeklaagd wan
neer zien WIJ eens alle provincieraads
leden op een vergadering van het 
arrondissementeel bes tuu r ' Kontakt-

LIMBURG 
blad voor de kaderleden voorzitter 
Jos Truyen zou Renaat Vanheusden 
vragen om Willy Putzeijs te helpen bij 
de opstelling van het blad Evaluatie 
van het Arrondissementeel Bal van 
27 maart te weinig volk te weinig 
stemming ' Volgend jaar beter Provin
ciale Kaderdag voor kandidaat-ge
meenteraadsleden 29 mei Sprekers 
dr Vandekerckhove, Jef Olaerts 
Jaak Gabnels, E Raskin en R Decos-
ter Volgende vergadering van het 
Arrondissementeel Bestuur donder
dag 29 april te 20 u in Hotel Warson 
te Hasselt 

BILZEN 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
In strijd met wat aanvankelijk werd 
bepaald heeft de volgende vergade
ring van de VU-besturen van de nieu
we gemeente Bilzen betreffende de 
a s gemeenteverkiezingen met op 
donderdag 29 april doch wel op don
derdag 6 mei a s plaats Dit daar de 
arrondissementsraad op donderdag 
29 april zal vergaderen 

NEEROETEREN-OPOETEREN 

Op 26 maart 76 vergaderden de 
bestuursleden van de plaatselijke af
deling Eerst werd aandacht besteed 
aan de ledenwerving Verschillende 
mensen zullen binnenkort het be
zoek krijgen van een bestuurslid in 
dit verband Naderhand werd de laat

ste uitgave van Oetergalm » gron 
dig besproken De volgende uitgaven 
zullen meer aandacht besteden aan 
de gemeentepolitiek 
De organisatie van het arrondisse 
menteel bal op 1 mei in het Kultureel 
Centrum van Neeroeteren kwam 
ook ter sprake Hiervoor hebben wij 
nog enkele gargons nodig De kandi 
daten gelieven zich te melden bij J 
Cuppens Zandbergerstraat 22 te 
Neeroeteren 

De speciale uitgave van WIJ gaat vlot 
van de hand Ongeveer 60 

Er werden ook vragen gesteld over 
de houding van de Volksunie in ver 
band met het bezoek van de koning 
aan Limburg in juni Hierover meer in 
een volgende uitgave van WIJ, als 
ook wat de gemeenteraadsverkiezin
gen betreft 

Binnenkort zal de plaatselijke afde
ling overgaan tot de stichting van een 
IJzerbedevaartkomitee Alle geïnte
resseerden melden zich bij Leo De 
Clerck, Dorper berg 18, te Opoeteren 
of bij C Berghmans, Smoutweg 1 te 
Dome Opoeteren Voor de komende 
IJzerbedevaart die plaats heeft op 
zondag 4 juli 76 wordt prijs ge 
vraagd voor vervoer Wij rekenen 
voor dit jaar op een massale ver
tegenwoordiging van onze afdeling 
Reeds zestien mensen hebben zich 
gemeld 

De volgende bestuursvergadering 
voor Neeroeteren-Opoeteren is voor-
zren op 26 april om 20 Op 14 mei 76 

om 20 u zal het plaatselijk bestuur 
een « openhart» aktie houden in de 
zaal Oud Oeteren te Neeroeteren 
Iedereen is van harte welkom 

HflUnD€R 
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22 Aalst 

23 

24 

MEI 

16 

F W - Vlijtige namiddag met allerlei handwerken van 
14u30 tot 16u bij A Dierick Gentsestraat 109 
Nieuwerkerken-Waas Volksvergadenng 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 bezwaarschnft 

St-Amandsberg - Filmvertoning door de VUJO «The Raging 
Moon» van Brian Forbes Te 20 u in de zaal H Hartkring, H 
Hartplein 2 

Dendertnonde. Jaarlijks VU-bal van Groot-Dendermonde 
Zaal Koningshof, orkest The Bluelines Toegang 70 fr Kaarten 
bij de bestuursleden Dit lentebal moet de denderende inzet 
worden van de kampanje voor de gemeenteraadsverkiezingen 

Heusden-Destelbergen Hespenfeest in zaal Admiraal Dender 
mondsestwg te Destelbergen om 20u Inschrijvingen bij alle 
bestuursleden Tombolaprijzen zijn welkom 

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

Gentbrugge Toenstische uitstap per autocar ingencht door de 
Dr Goossenaertsknng Vertrek te 9 u aan t gemeentehuis 
Prijs 120 fr Vooraf inschrijven bij de bestuursleden 

Gent-Centrum Onze VU-afdeling organizeert een wandeltocht 
te Munkzwalm Vertrek aan de Roeland (Kalandenberg) te 
13 u 30 met eigen wagen Wij wandelen ongeveer 1 5 u 
Terug in Gent omstreeks 18 u 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

Lange Zoutstr 30, 29-33, 36-38 
Tel 053/24060 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruilrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorlen - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen 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 - tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

OOST-VLAANDEREN 
AALTER 

KIESFONDS 
Om met kans op sukses de aanstaan
de gemeenteraadsverkiezingen te 
kunnen voorbereiden, is er een spe
ciaal kiesfonds opgencht Inlichtingen 
bij alle bestuursleden 
BELASTINGAANGIFTE 
In het kader van ons sociaal dienstbe
toon kan iedereen met zijn belastings
aangifte bij ons terecht Een specialist 
ter zake zal graag kosteloos dit werk
je voor u opknappen 
DR J GOOSSENAERTSKRING 
Programma maandag 19 april (2e 
Paasdag) geleid bezoek aan Brugge 
(vertrek met persoonlijke wagen) 
Zondag 2 mei bedevaart naar enkele 
Aalterse Manakapelletjes 
Zondag 9 mei morgenwandeling en 
vogelobservatie in het «Drongen-
goed» 

DEINZE 

HULDE 
De VU-afdeling Deinze heeft onder 
het motto «zestig jaar Vlaams-Natio-
nale stnjd te Deinze» hulde gebracht 
aan Albert De Mulder en zijn genera
tiegenoten die deze zestig jaar beli
chamen 
Herman Maes schetste de geschiede
nis der Vlaamse Beweging te Deinze 
van 1830 af en plaatste de generatie 
De Mulder, die nu tachtig jaar zal wor
den, centraal Gekomen uit de frontbe
weging na vier jaar IJzerfront, sympat
hiserend met de vervolgde aktivisten 
en samenwerkend met de toen jonge 
studentenbeweging groeide te Dein-
ze de Frontpartij waarvan Albert De 
Mulder de ziel was Maar De Mulder 
zelf had erop aangedrongen dat al die 
mensen die met hem die strijd hadden 
gevoerd in de hulde zouden betrok
ken worden Wat ook gebeurde 
Tot zijn groot genoegen kon de heer 
De Mulder nog enkele van zijn front
genoten, en enkelen van de eerste 
naoorlogsjaren begroeten , ook mede-
werkers-stnjdvrienden uit de dertiger 
jaren waren aanwezig Zij waren op
gekomen om die man die zich zestig 
jaar voor de Vlaamse zaak heeft inge
zet zonder eigenbelang te begroeten 
en te bedanken 

In zijn dankwoord voor de hulde nep 
de h De Mulder op tot doorzetten 
van de strijd eerlijk maar recht door 
zee en zonder kompromissen 

S I N T - A M A N D S B E R G 
K O M M I S S I E V A N O P E N B A R E O N D E R S T A N D 

Een be t rekk ing v a n gezins- o f bejaardenhelpster (stelsel 
a rbe idskon t rak t ) v o o r d e d ienst t en huize, w o r d t openve r -
k laa rd 
Een v*/erfreserve w o r d t t e v e n s aange legd v o o r de d u u r van 
m a k s i m u m t w e e jaar 
A a n v r a g e n d ienen uiterl i jk o p 29 apn l 1976 inged iend bij aan 
g e t e k e n d e br ief 
N a d e r e in l icht ingen zi jn te b e k o m e n o p het pe r sonee l sbu reau 
v a n de K O O , A n t w e r p s e s t e e n w e g 456, 9110 S in t -Amands -
b e r g (tel 0 9 1 / 2 8 1 9 9 1 - toes te l 620) 

Maunts Onderbeke, die bij de hulde 
het slotwoord sprak wees nog eens 
uitdrukkelijk op de belangloosheid 
van De Mulders inzet en op de eerlijk
heid van zijn overtuiging Albert De 
Mulder is nog altijd onze raadsman 

MERELBEKE 

VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 
Onze Gepensioneerdenverbond hield 
op 16 maart zijn eerste feestnamid-
dag van dit jaar Het sukses was 
enorm en niet minder dan 200 leden 
hadden eraan gehouden hun winter
slaap te verlaten en feest te vieren in 
gezelschap van pnns Karnaval « Mar-
nic 1» en zijn gevolg 

Om 21 u besloot dit feest en moesten 
sommige leden van de dansvloer 
gehaald worden daar ze het liedje 
« en we gaan nog met naar huis » in de 
praktijk gingen omzetten ledereen 
was opgetogen en beloofde er de vol
gende maal terug bij te zijn, want in 
de Roskam daar doen ze het echt 
« anders » 

AALST (Arr) 

ZANGFEEST 
Het arrondissementeel bestuur dnngt 
er op aan dat elke afdeling minstens 
een bus zou inleggen naar het 
Vlaams-Nationaal Zangfeest De be
sturen zullen hieromtrent de nodige 
inlichtingen ontvangen Zie ook het 
« Mededelingsblad » 

ASPELARE - NEDERHASSELT 

LENTEPROGRAMMA 
1 Verbroedenngsfeest met Waar
schoot op zaterdag 24 april 

2 Zevende VU-bal op mei-avond 30 
apnl in de zaal «Edelweiss» te Voor
de Het orkest «Second-Act» speelt 
ten dans vanaf 21 u 
3 Deelname ANZ-Zangfeest te Ant
werpen De afdeling zorgt voor bus 
en toegangskaarten 

NIEUWKERKEN-WAAS 

VOLKSVERGADERING 
Het spijt ons te moeten melden dat, 
wegens «onvoorziene omstandighe
den», de geplande volksvergadenng 
van 23 apnl over «De fuzie en haar 
gevolgen» en «Dossier Vlaanderen»,-
sprekers kamerlid Nelly Maes en 
senator Coppieters, naar een latere 
datum wordt verschoven Onze ver
ontschuldigingen hiervoor 

Het bestuur 

ZITDAGEN 
KAMERLID FRANS BAERT 

Landegem de zitdag normaal 
voorzien voor 18 apnl, wordt uitge
steld tot 25 apnl (te 11 u bij Guido 
Schaeck Vosselarestraat 16) 

Gent de zitdag van 1 mei ten hui
ze van kamerlid Baert gaat met 
door 

Lovendegem de zitdag van 1 mei 
(in het Volkshuis Dorpsplein), 
gaat met door 

Deinze de zitdag van 1 mei gaat 
normaal door maar slechts van 
10 tot 10 u 30 
Zeer dringende gevallen telefo
neer naar het nummer 0 9 1 / 
225206 
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WEST-VLAANDEREN 
OOSTENDE - VEURNE 
DIKSMUIDE (Arr.) 

ONZE LEDENSLAG 
In ons streven naar de 2 % van de 
bevolking kwamen Oudenburg en 
Westkerke-Roksem in de erelijst te
recht, na ons bericht van 4 april De 
stand IS thans als volgt Behaalden of 
overtroffen het streefcijfer Ettelgem, 
Oostende-Stene. Oostende-Mariaker-
ke, Koksijde, Alveringem, Ichtegem, 
Oostende-Vuurtoren, Oudenburg en 
Westkerke-Roksem Volgen met bij
na Oostende-Centrum, Leffinge-
Spermalie, Oostende-Zandvoorde, 
Diksmuide, Gistel, Zarren-Werken De 
volgorde gaat verder Koekelare, 
Veurne, Eernegem, Nieuwpoort, De 
Panne, Bredene, Westende, Korte
mark-Handzame, Middelkerke, Mer-
kem, Lo, De Haan en Houthulst 
W e doen beroep op de achterblijvers 
om tegen midden mei klaar te zijn 

BREDENE 

GEBOORTE 
BIJ Willy Versluys en Johanna Stef-
fens bracht de ooievaar op 29 maart 
een dochtertje Manjke Onze beste 
wensen 

DIKSMUIDE 

«KIJK NIEUW» 
De CVP-burgemeester had een ver
klaring afgelegd waarbij hij een kern
centrale wenste voor Diksmuide De 
gemeenteraad verwierp dit voorstel 
en de burgemeester «legde zich hier 
demokratisch •> bij neer 
Onze afdeling verspreidde een bijzon
der geslaagd ekstranummer van 
"Kijk Nieuw dat door de bevolking 
ten zeerste gewaardeerd werd, te
meer daar het op 1 apnl verscheen 
Ook in de fuziegemeenten Woumen, 
Pervijze en Leke werd dit verspreid 

HOUTHULST 

OVERLIJDEN 
Op zaterdag 3 april werd de vader 
van ons bestuurslid dokter Dehoorne 
ten grave gedragen wij bieden hem 
langs deze weg onze innige deelne
ming aan 
ONS BAL 

Trots het Eurosongfestival kregen we 
toch heel wat vrienden samen in het 
Rozenhof en onze voorzitter Martin 
Vancleven maakte er dan een familie
feest van Volksvertegenwoordiger 
Miei Vansteenkiste opende het bal 
met mevrouw Vancleven, en van het 
arr bestuur waren tevens aanwezig 
de arr sekr J Nagels, de penning

meester G Laridon Ook schepen Try-
hou was van de partij We danken de 
vnenden van Zarren-Werken, Korte
mark en Nieuwpoort voor hun steun 
Van Koekelare ontwaarden we nie
mand 

KLEMSKERKE 

DE ZEEWERING 
Op vraag van VU-kamerlid Emiel Van 
Steenkiste heeft de h Defraigne, mi
nister van Openbare Werken, geant
woord dat weldra een werk in aanbe
steding uitgeschreven wordt tot ver
sterking van het strand aan de Vosse-
slag te Klemskerke door zandopspui-
ting en aanplantingen 

KOEKELARE 

GEBOORTE 
BIJ Mark Mostrey en Kristina Viaene 
werd op 25 maart Marieke geboren 
Van harte gefeliciteerd i 

LO-RENINGE 

LEDENSLAG 
Onze afdeling pnjkt ergens onderaan 
in het O V D -klassement we moeten 
zo spoedig mogelijk mee omhoog in 
de ledenslag We roepen alle be
stuursleden en gekozenen op om 
mee te doen alle informatie bij A 
Ascrwat Vooral in Reninge is heel 
wat te doen i 

MIDDELKERKE 

LEDENSLAG 
In de arrondissementele rangschik
king zijn we enige plaatsen achteruit
gegaan er komt bij ons nu schot in 
de ledenwerving i Nochtans met een 
burgemeester, een schepen en een 
gemeenteraadslid moeten we sterk 
staan om op korte termijn op de ere
lijst te geraken W e doen beroep op 
alle bestuursleden en gekozenen om 
tijdens de Paasdagen deze karwei op 
te knappen leder twee nieuwe leden 
en we staan boven de streep 

OOSTENDE 

AFREKENING 
Op vrijdag 2 april stonden de leden 
van gemeenteraad en KOO voor de 
leden in het hotel Bero De opkomst 
was van de matige kant, doch de vra
gen die gesteld werden waren van de 
bovenste plank De leiding werd voor
treffelijk verzorgd door Reddy De 
Mey Opvallend was dat onze KOO-le-
den, wier aktiviteiten minder door de 

pers vermeld worden, enorm goed 
gepresteerd hebben Te noteren is 
dat CVP, BSP en PVV een gezamen
lijk paneelgesprek afwezen De verga
dering werd besloten door een alge
mene goedkeuring van hetgeen in de 
gemeenteraad gepresteerd werd, zo
dat onze gekozenen met gerust ge
moed de verkiezingen tegemoet 
gaan 

OOSTENDE-MARIAKERKE 

GEBOORTE 
BIJ Jozef Cazaux en Elisabeth Stubbe 
werd op 28 maart een zoontje Antho
ny gebracht onze hartelijke geluk
wensen 
LEDENSLAG 

In het arrondissementeel klassement 
werden we nu voorbijgestreefd door 
Stene Het is slechts nipt, doch wij 
doen beroep op onze kaderleden om 
de achterstand in te halen, op Stene 
dan 

NIEUW ADRES 
Onze afdelingssekretaris Wilfried 
Gouwy verhuisde gelukkig niet naar 
een andere afdeling, doch naar de 
Assisielaan nr 2 (Nieuwe Koers) Alle 
sekretariaatsproblemen kunnen op dit 
nieuw adres afgehandeld worden 

OOSTENDE-STENE 

LEDENSLAG 
Onze afdeling kon zich opwerken tot 
tweede in het O V D-klassement Al
hoewel we Mariakerke verslagen heb
ben (nu althans) staan we t o v de 
bevolking nog achter op vernoemde 
afdeling In de zgn «Nieuwe Stad», 
waarvan men zegt dat het allen socia
listen zijn (wat uiteraard met waar is), 
IS nog veel te doen 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 

LEDENSLAG 
De laatste berichten van het arrondis
sement vermeldden dat we slechts op 
twee leden verwijderd zijn van de ere
lijst der afdelingen die het streefcijfer 
behaald hebben We roepen onze 
kaderleden op om tegen Pasen deze 
luttele twee leden te behalen om ook 
in de erelijst te geraken 

OUDENBURG 

LEDENSLAG 
Ons ontbraken nog twee leden om 
het arrondissementeel streefcijfer te 
bereiken Die zijn er nu en we danken 
allen die eraan meehielpen onze afde
ling op de erelijst te brengen 

De tekenaar van het Diksmuidse VU-blad « Kijk Nieuw » zag zo burgemeester Laridon, die een kerncentrale in zijn stad wou 

MEDEGEDEELD 
VERENIGING VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 

De V V Z nodigt alle belangstellenden vriendelijk uit op haar derde kaderdag wel
ke doorgaat te Gent (Europahotel, Gordunakaai, 59) op zaterdag 1 mei a s 
De kaderdag vangt aan te 9 u 45 Het einde is voorzien omstreeks 17 u Voor 
deelname in de onkosten, plus map, wordt 100 fr per persoon gevraagd ' Er is 
gelegenheid tot middagmaal (ter plaatse te vereffenen) Men kan inschrijven 
door storting van 100 fr per persoon op rekening nr 440-0762111 -54 van Zie
kenfonds Flandria, Keizer Karelstraat, 80, 9000 Gent 

^^^ 

WESTKERKE-ROKSEM 

LEDENSLAG 
Na het hernieuwd bestuur kwam de 
werking weer van de grond onder lei
ding van voorzitter Devoldere Hoe
wel WIJ door het arrondissement gena
dig voorzien werden van een reëel 
streefcijfer, dat we inmiddels bereikt 
hebben, zijn er nog vele leden te 
maken Bedenk dat een nieuw lid ons 
percentage met 2 omhoog brengt 

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 i Al
len naar Wevelgem op zaterdag 24 
april om 9u30. 

G e m e e n t e 

M I D D E L K E R K E 

V o l g e n d e t i j de l i j ke be t rek
k ingen voo r het zomerse i zoen 
1976 Zijn te b e g e v e n 
— r e d d e r s bi j de b a d e n -

d i e n s t 
— r e d d e r s In zwembad 
— k l e r k e n 
— m o n i t o r s v o o r vakantie

school 
D e a a n v r a g e n m e t bewi j ss tuk 
ken d ienen uiterl i jk op 10 mei 
1976 per a a n g e t e k e n d e zen
d ing inged iend te w o r d e n bi j 
d e heer Bu rgemees te r v a n 
M i d d e l k e r k e 

Inl icht ingen n o p e n s v e r d e r e 
v o o r w a a r d e n zi jn te b e k o m e n 
o p he t g e m e e n t e s e k r e t a n a a t 

N a m e n s het Kol lege 
D e Sekre ta r is , J D E S S E Y N 

D e Burgemees te r , 
A I N G H E L R A M 

Feestzaal « JAGERSHOF-
Zaal voor huwelijken, vergadenngen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St.-Andnes 
Tel 050/31.32 10 en 31.3406 

m\m 
APRIL 

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 irj zaal Elysee, Langestraat Inkom 
40 fr Begin 20u 

Oostende . Gemeenteraad, vanaf 19 u 

24 Izegem • Wandeling in het Houthulstbos o l v Enk Vandewalle 
Organisatie Wandelklub Vlaams Huis Vertrek om 13u30 aan 
het Vlaams Huis 

Veurne: Kantonnaal lentebal in zaal Retorika 

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

25 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 

30 Veurne : Senator Frans Van der Eist spreekt er over « Vlaande
ren, eisende en nog altijd betalende partij» 

MEI 

Diksmuide 
HUIS 

Arrondissementsraad te 9 u 30 in 't Vlaams 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD: 1945-1975 

DE ZAAK LEUVEN... 

Het latijn was geen onderwijstaal 
meer, wél het Frans, de taal van de rij
ken, van de franssprekende burgerij, 
en de heersende standen. Gevolg: er 
kon geen nederlandssprekende intelli
gentsia, geen nederlandstalig kuituur
en wetenschapsleven ontstaan en de 
Vlaamse verworpenheid in België zou 
zo bestendigd blijven. In 1889 al waren 
er echter uitingen van Vlaams onge
duld terzake en de Grievenkommissie 
had in 1856 al voor Gent de vervlaam-
sing gevraagd. 
In 1906 zond het episkopaat op ver
zoek van kardinaal Mercier, instrukties 
aan de direktie der kolleges om erop 
te wijzen dat universitair onderwijs 
moest gegeven worden in een interna
tionale taal. Dit was een belediging 
voor de universiteiten waar gedo
ceerd werd in andere talen dan het 
Engels of het Frans. En de Vlamingen 
tilden zeer zwaar aan die uitspraak. 
Het zou trouwens deze opvatting zijn, 
die later ook onder kardinaal Van 
Roey en ook nog onder Suenens lei
draad zou blijven van de bisschoppelij
ke houding. nu ging het echter niet 
meer om de «minderwaardigheid» 
van een taal die toch door 20 miljoen 
mensen werd gesproken terwijl taalge
bieden van kleinere omvang — Tsje
chen, Slovenen, Zweden, Denen, No
ren, Finnen... — bewezen wél universi
tair onderwijs in eigen taal op peil te 
kunnen houden. Men haalde nu het 
argument van de «internationale uit
straling» aan, waarmee men dan de 
paar duizend niet-Belgische Franstali
ge studenten bedoelde, die meestal 
franstalige kursussen volgde. 

Het probleem van de Leuvense univer
siteit was echter niet alleen van taal
kundige aard. De overbevolking der 
universiteit in een stad die dat niet aan 
kon, nep om maatregelen. Antwerpen, 
belangnjk «leverancier» van universi
teitsstudenten, had wel hogere institu
ten maar geen universiteit, en dat voor 
een arrondissement met ongeveer .1 
miljoen inwoners 
De Antwerpse burgemeester Craey-
beckx startte met een aktie die leidde 
tot het neerleggen van een wetsvoor
stel tot oprichting van een njksuniversi-
teit in Antwerpen. Dat zou konkurren-
tie betekenen voor Leuven, dat zich 
voor het dilemma gesteld zag : de 
franstalige sektie naar elders — naar 
Wallonië — overbrengen, of het uit
zwermen over de provincies en het 
oprichten van bv. kandidaturen elders. 
De CVP diende voor die laatste oplos
sing een wetsvoorstel in, einde 1962. 
Moest dergelijke politiek echter niet 
voeren naar «elk dorp zijn universi
teit?» 
Er was al geruime tijd verzet tegen de 
franstalige sektie in Leuven er werd 
daarover o.m. op het Davidsfondskon-
gres in 1961 gesproken. En in 1962 leg

de VU-volksvertegenwoordiger Rei-
mond Mattheyssens een wetsvoorstel 
neer waarin voorzien werd dat de 
franstalige leergangen in het hoger 
onderwijs in Vlaanderen zouden afge
schaft worden. 
Men haalde voor zo iets «extreems» 
nog met een spottend glimlachje de 
schouders op. En ook de studentenma-
nifestaties, waar een eigen nederland-
se universiteit in Leuven gevraagd 
werd, en waar voor het eerst de slo
gan « Walen buiten » gelanceerd werd, 
werden beschouwd als extremisti
sche maar gevaarloze overdrijvingen. 
Het begon echter wél gevaarlijk te 
worden nadat de franstaligen in hun 
overmoed, wat al te zeer in hun impe
rialistische kaarten hadden laten kij
ken — en hun dromen luidop hadden 
uitgesproken. 
In november 1965 werd prof. Woitrin 
door het studentenblad « L'Ergot» geïn
terviewd. Woitrin was sekretaris-gene-
raal van de franstalige fakulteiten in 
Leuven. Hij sprak in het interview van 
een expansie in een territorium van 
het «tres grand Bruxelles». Binnen 
twintig jaar ligt deze universitaire ex
pansie binnen het Groot-Brussels ge
bied, zei de impenalistische professor 
Voordien reeds had « ACAPSUL », de 
vereniging van franstalige professoren 
en docenten, een aantal eisen gesteld 
inzake aanwerving van franstalig per
soneel, Franse scholen, een juridisch 

statuut van franstalige «enclave» en-
zomeer De Vereniging van Leuvense 
Professoren (VLP) protesteerde zeer 
scherp bij de CVP en daarop verbood 
het Episkopaat zowel VLP als ACAP
SUL. 
Woitrins verklaring lokte een storm 
van verontwaardiging uit. Want daar
uit bleek duidelijk, dat in zijn optiek Leu
ven-Frans moest dienen om Vlaams 
grondgebied te annexeren bij Brussel. 
Om Vlaams-Brabant te verfransen en 
om de hele taalwetgeving en de eenta-
ligheid van Vlaanderen uit te hollen en 
de Brusselse olievlek tot Diest en 
Mechelen uit te breiden. 
De felle reaktie van Vlaamse zijde 
deed de officiëlen toch wel wat op
schrikken : op 22 december werd een 
kommissie opgericht onder voorzitter
schap van prof. E. Leemans, maar men 
kwam tot geen overeenkomst. En toen 
kwam het bisschoppelijk mandement. 
Het was gedateerd op 13 mei 1966. 
De overheveling werd er kategonek in 
afgewezen, de spreiding der kandida
turen voorzien, en gedreigd met ont
slag en wegzending van wie zich hier
aan niet kon onderwerpen I 
Men moet zich het psychologisch mo
ment indenken waarop dit mandement 
werd bekendgemaakt. De spanning 
om Zwartberg was nog niet afgeno
men, en de bevriezingspolitiek van de 
nieuwe regenng was er niet naar om 
de Vlamingen warm te doen lopen... 

In maart had Vanden Boeynants zijn 
taaibestand voor twee jaar afgekon
digd. In mei wierpen de bisschoppen 
hun mandement als een steen in de 
Vlaamse ruiten 
Die werden er door opgeschnkt zoals 
nog niet te voren — en weldra gons
den in Vlaanderen de oude hommels 
en de jonge bijen en vluchtten de 
gepurperden en gemijterden voor de 
losgebroken zwerm. Zelfs de pertinen
te mgr Massaux, die in La Louvière in 
1966 nog zei, dat er géén overheveling 
zou komen, ofwel dat hij er dan niet 
meer zou zijn, werd later rektor in 
Ottignies! Het Waalse «jamais» bleek 
van korte duur te zijn. Voorlopig ble
ven zij echter halsstarng vasthouden 
aan hun « koloniale » hogeschool. 
Op 15 mei 1966 maakten de bisschop
pen hun beruchte verordening open
baar, en op 16 mei verscheen ze in de 
pers. Nog dezelfde avond kwam er al 
reaktie vanwege de Vlaamse studen
ten en de dag daarop kon De Stan
daard schrijven over een «golf van 
anti-klerikalisme» die over Leuven 
sloeg. De studenten riepen de staking-
uit « Wij willen het behoud van de insti
tutionele en funktionele eenheid van 
de Alma Mater alsmede haar funda
mentele geografische eenheid, dit is 
haar eenheid te Leuven, zelf, en wij 
aanvaarden met dat deze eenheid 
door al wie tot de universiteit behoort 
publiek in het gedrang wordt ge--
bracht.Noch onmiddellijk noch traps
gewijze kan er sprake zijn van een 
nieuwe franstalige of een nieuwe ne-
derlandstalige universiteit noch van de 
verdeling van het gemeenschappelijk 
patrimonium. De idee van twee katolie-
ke universiteiten in ons land, zelfs 
mocht dit financieel of politiek verwe
zenlijkbaar zijn, wordt door ons afge
wezen. ..» 

Deze verklanng uit het mandement 
werd door de Vlamingen onaanvaard
baar geacht: wat de bisschoppen op 
dat gebied wilden of niet wilden was 
geen geloofspunt. Na de afwijzing 
door de studenten volgden de Vlaam
se professoren, die de bedreiging met 
wegzending naast zich legden; die 
zegden « verbijsterd te zijn over de bis
schoppelijke verklaring» en zich soli
dair met de Vlaamse gemeeenschap 
verklaarden. Een groot aantal protest
brieven en nota's ook van seminaris
ten en priesters, stroomde toe op de 
kanselarij. De hele Vlaamse katolieke 
pers keerde zich tegen het mande
ment - iets wat nog nooit te voren 
gebeurd was ! Het verzet sloeg over 
naar het middelbaar onderwijs. Het § -
episkopaat schrok voor deze felle o 
Vlaamse reaktie, die het niet vermoed "" 
had, omdat het tè ver van de aktieve "ö" 
Vlaamse beweging afstond. Op 18 mei '^ 
besloot kardinaal Suenens zijn herder- <. 
lijke brief, die in alle kerken moest voor- 3 
gelezen worden, in te trekken. TT 

(wordt vervolgd) 
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SOC\AK L l̂/̂ h 

VOOR EEN GESCHIEDENIS VAN DE 

VLAAMS-NATIONALE ORGANISATIES 
In 1953 publiceerde « Universltas », het orgaan 
van het Hoogstudenten Verbond voor Katolie-
ke Aktie, een Universltas-schrift over «De 
Vlaamse kwestie». Het hoofdstuk «Vlaamse 
Beweging en Sociale Beweging» werd gele
verd door Antoon Breyne. Behalve een reeks 
andere uiterst betwistbare paragrafen, komt in 
bedoeld hoofdstuk o.a. het volgende voor, ver
wijzend naar de periode tussen de twee 
wereldoorlogen : « De partij der Vlaamse Natio
nalisten, wier program steeds eenvoudig is 
geweest, rekruteerde een groot deel van haar 
aanhangers onder de boerenbevolking, maar 
met de jaren ook meer en meer onder de 
arbeiders. (...) Vandaar dat door de partij en in 
de partij koöperatieven, mutualiteiten en syndi-
katen werden opgericht Ook hier zijn echter 
voor deze oprichting niet de syndikale nood-
wendigheden van deze arbeiders doorslagge
vend geweest. (...) Hun arbeidersaktie was in 
de eerste plaats geïnspireerd door politieke 
motieven; hun syndikaten waren het instru
ment dat elke partij toen nodig had wilde zij 
niet de arbeiderswereld als een werfterrein 
voor anderen overiaten ». (BIz. 87). 

Deze passage is voor de mensen die tussen 
1918 en 1940 — en nadien — sociaal werk 
geleverd hebben uitermate kwetsend. Daaren
boven blijkt uit deze tekst dat de heer Breyne 
van de sociale gronden van het nationalisme 
niets begrepen heeft 

Uitermate kwetsend, zoals we reeds zegden, is 
deze passage voor de vele honderden nationa
listen, die zich tussen de beide wereldooriogen 
ingezet hebben in sociale organizaties. Hun 
inzet en optreden was geen geveinsde belang
stelling voor de sociale noden van de toen 
levende werknemers in fabrieken en admini
straties. Hun woorden en geschriften waren 
niet het rookgordijn waar achter hun louter poli
tieke bedoelingen moesten schuil gaan Hun 
sociale inzet was het gevolg van hun sociaal 
gevoel, van hun sociale belangstelling, van hun 
sociaal denken. Hun optreden was het vanzelf
sprekend resultaat van hun nationalistisch voe
len en denken. Op sociaal gebied hadden ze 
trouwens, evenmin als de huidige vlaams-natio-
nalisten, geen lessen te ontvangen uit de unitai
re hoek. Wie het nationalisme goed begrepen 
heeft — wat de h. Breyne in 1953 blijkbaar niet 
gedaan had — zal weten dat het sociale daar
van een onafscheidelijk deel is, naast het politie
ke en naast het kulturele. 

DE ORGANIZATIES 

De vlaams-nationale mutualiteiten zijn ontstaan 
in het Aalsterse. Ze waren daar de voortzet
ting van de Daensistische organizaties die 
reeds in 1897 het licht gezien hadden. Deze zie
kenfondsen hadden vertakkingen in het hele 

arrondissement Aalst en in de streek rond Kort
rijk en Ronse. In 1922 werd zelfs een eigen apo-
teek opgericht. Nadat de Christelijke Volkspar
tij en het Vlaamsche Front samengesmolten 
waren, richtte de overkoepelende Broeder
bond, met als sekretaris Jef Cool uit Lede, afde
lingen op in het hele Vlaamse land. Te Antwer
pen richtten de Fronters de mutualiteit « Volks
steun » op. In de geschiedenis van de Vlaams-
nationale mutualiteiten ontmoet men namen als 
Jef Cool, Juul Declercq, Luc Matthijs, Jef 
Devroe, en andere. Niet zonder reden schrijft 
A. Goovaerts in de «Encyklopedie van de 
Vlaamse Beweging » : « De Vlaamsch-Nationa-
le Mutualiteiten beschikten over een degelijke 
organizatie, een toegewijd en bevoegd kader, 
toegewijde bedienden en boden». 

Ook het Vlaamsch Nationaal Syndikaat (VNS) 
gaat terug op de arbeidersorganizaties van de 
Daensisten in het Aalsterse. He' was slechts in 
het begin van de dertiger jaren dat een organi-
zatorische greep gedaan werd over het hele 
Vlaamse land. Volgens Ludo Helsen in de 
«Encyklopedie van de Vlaamse Beweging», 
bereikte het VNA een goede 30.000 aangeslo

tenen. Karel Lambrechts was van 1933 af voor
zitter. 

GESCHIEDENIS 
Aan de syndikale en mutualistische aspekten 
van de Vlaams-nationale strijd tussen de twee 
wereldoorlogen is tot vandaag weinig aan
dacht geschonken. Vanwege de tegenstrevers 
IS zulks vanzelfsprekend. Vanwege de eigen 
mensen is dit gebrek aan belangstelling veel 
minder te begrijpen. De sociale organizaties 
waren een belangrijk onderdeel van het 
vlaams-nationalisme, zoals ze dat vandaag nog 
zijn Daarom nu onze dringende vraag: wie 
schrijft een geschiedenis van de Vlaams-natio
nale organizaties? Voor een jonge historikus 
bv. moet dit een ongemeen boeiend terrein zijn. 
Daarenboven zijn veel van de rechtstreeks bij 
deze organizaties betrokken personen nog in 
leven en ze zijn ongetwijfeld bereid aan deze 
geschiedschrijving hun volle medewerking te 
verlenen. 
Indien iemand meent dat ondergetekende hier
bij enige koördinerende rol kan spelen, zal elk 
verzoek daartoe graag ontvangen worden. 

Willy Cobbaut 

r 
SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN 
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VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEF
FING 

Drie kategorieën belastingplichtigen kunnen een recht 
laten gelden op een vermindering van de onroerende voor
heffing (de vroegere grondbelasting). Voor elk van deze 
kategorieën geven we hierna de voornaamste bepalingen. 

Deze rubriek vervangt de vroeger verschenen VI/02. 

a. Bescheiden woning 
Op voorwaarde dat de eigenaar zijn woning volledig 
zelf betrekt en er geen drankslijterij in gehouden wordt 
wordt een vermindering van 25 % toegestaan wanneer 
het totaal kadastraal inkomen van de gezamelijke 
onroerende goederen van de aanvrager volgende 
bedragen niet overtreffen: 
— 6.000 fr. wanneer het woonhuis gelegen is in een 

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

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

gemeente met 30.000 inwoners of meer. 

b. Kinderen of personen ten laste 
Een vermindering wordt toegestaan aan het hoofd van 

• een gezin met minstens twee kinderen in leven of met 
een persoon ten laste, getroffen voor ten minste 66 % 
door ontoereikendheid of vermindering van lichamelijke 
of geestelijke ongeschiktheid wegens één of meerdere 
aandoeningen. De vermindering bedraagt 10 % per 
kind en 20 % per persoon met voornoemde invaliditeit 

Let hierbij evenwel op het volgende; 

— een kind dat gedurende de veldtochten 1914-18 of 
1940-45 overieden of vermist is als militair, erkend 
weerstander of politiek gevangene, wordt als kind in 
leven meegerekend; dezelfde regel geldt voor 
gezinnen van burgeriijke ooriogsslachtoffers; 

— deze vermindering is slechts toepasselijk op één 
enkel goed dat door de rechthebbende betrokken 
wordt en slechts op een gedeelte dat niet voor han
delsdoeleinden gebruikt wordt Het goed mag even
min betrokken worden door andere personen dan 
die welke ten opzichte van de belastingwetten als 
familieleden ten laste van de begunstigde worden 
beschouwd. 

c. Oorlogsinvalieden 
Een groot-ooriogsinvaliede die het voordeel geniet van 
de wet van 13 mei 1929 of van art 13 van de gekoördi-
neerde wetten op de vergoedingspensioenen, kan een 
vermindering krijgen van 20 % voor het door hem 
betrokken huis of voor het betrokken gedeelte ervan. 

Belangrijk 

De hogervermelde verminderingen zijn kumuleert)aar. De 
verminderingen voor kinderiast personen ten laste of 
voor ooriogsinvalieden kunnen eveneens aangevraagd 
worden ten gunste van de huurder. De vermindering 
wordt dan toegekend aan de eigenaar, maar ze moet ten 
goede komen aan het gezin dat op 1 januari van het aan
slagjaar het goed bewoonde. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 
•><e 

STUDEREN ALS 
GEHANDIKAPTE 
Het gaat met de gehandikapten een beetje 
zoals met de bejaarden; Iedereen spreekt er 
over, iedereen buigt zich vol zorg over hun pro
blematiek, iedereen zegt en herhaalt wat onze 
houding tegenover die mensen moet zijn... en 
daarmee houdt het meestal ook op. De gehan
dikapten blijven een kategone apart 
Slechts zeer langzaam komt daar verandering 
in. Zeer traag breken de gehandikapten door 
naar de gewone samenleving. Waar ze dan 
meestal geduld worden en in het beste geval vol 
medelijden voortgeholpen. Alsof gehandikap
ten sukkelaars zouden zijn, lichamelijk inder
daad gehandikapt maar ook verstandig een 
beetje achteruit 
Tegen deze ergerlijke mentaliteit kan niet vol
doende geprotesteerd worden. Want niet al
leen IS ze volkomen onjuist, maar daarenboven 
is ze kwetsend voor de gehandikapten zelf. 
Men kan zich terecht afvragen hoe dikwijls en 
hoelang nog zal moeten herhaald worden dat 
lichamelijk gehandikapten mensen zijn met een 
lichamelijke handikap, maar voor de rest men
sen zoals U en ik en wij allemaal! Het is trou
wens in veel gevallen zelfs zo dat de betrokke
ne zijn/haar lichamelijke handikap zo goed als 
overwonnen heeft en Uw medelijdende hulp 
gerust kan missen! 
Dat alles gezegd zijnde, is het volkomen nor
maal dat lichamelijk gehandikapten diezelfde 
studies doen als wij allemaal doen of gedaan 
hebben, de universiteit inbegrepen. En wat 
vooral belangrijk is: Dat gehandikapten de stu
dierichting zouden kiezen die hen ligt en niet 
automatisch naar het beroepsonderwijs zou
den verwezen worden. 
Gezien de mentaliteit waarmee de huidige 
gemeenschap behept is, is de drempelvrees 
voor bv. de universiteit bijzonder groot bij de 
jongens en meisjes die, gehandikapt zijnde, uit 
de humaniora komen. Daarom is het initiatief 
zo belangrijk van enkele mensen aan de Kato-
lieke Universiteit van Leuven die in 1974 een 
«Werkgroep Gehandikapte Studenten» opge
richt hebben. Als uitgangspunt werden door de 
Werkgroep de konkrete moeilijkheden en no
den van gehandikapte studenten aan de K.U. 
Leuven bekeken. Er waren problemen genoeg: 
financies, huisvesting, parkeerplaatsen, hulp en 
verzorging, toegankelijkheid van de gebouwen, 
het kiezen van de juiste studierichting, enz. Uit 
dit alles rees de vraag naar konkrete hulpverle
ning. Om een vlottere integratie van de gehan
dikapte in de Leuvense gemeenschap mogelijk 
te maken, stelde de Werkgroep zich een driele
dig doel: 1 ° informatie naar het bieleid toe 
zowel op universitair als op nationaal vlak; 
2° informatie naar de studenten toe; 3° konkre
te hulpverlening. 

Stilaan groeide de idee van een studie-dag met 
als tema «Studeren als gehandikapte» en die 
tot doel zou hebben praktische informatie ter 
beschikking te stellen en de integratie van nor
maal k>egaafde mindervalieden in de gewone 
onderwijsinrichtingen te bevorderen. Deze stu
die-dag heeft plaats gehad te Leuven op zater
dag 15 november van vorig jaar en het verslag- • 
boek ervan is zopas van de pers gekonr\en. 

Uit de inhoud: Gehandikaptenbeleid in België 
— Financiële voorzieningen voor minder-valle
den in het hoger onderwijs — Aangepast 
wonen en toegartkelijkheid van gebouwen — 
Toegankelijkheid van scholen: mentaliteit of 
technkïiteit — Ervaring van één jaar onderwijs 
aan mindervaliede leerlingen van het sekundair 
onderwijs — Als gehandikapt student tussen 
valleden — De blinde en het hoger onderwijs 
- Enz. 
Vanzelfsprekend werd alles niet beperkt tot 
een Leuvense aangelegenheid. Zodat wij die 
verslagboek kunnen aanbevelen aan alle be
langstellenden ! 

Johan Van Breda 

« Studeren als gehandikapte > — Uitgave van 
de Dienst voor Studie-advies bij de K.U.L -
1976 - 54 biz. - Prijs: 75 fr̂  te storten of over 
te schrijven op rek. nr. 431/0370271/89 van 
de Dienst voor Studie-advies, met de vermel
ding • Studeren als gehandikapte ». 
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Het Koningschap 

HEEFT NIEMAND 

ER LAST VAN ? 
Zodra de regering van koningin Juliana eindigt, wordt Neder
land een republiek. De Partij van de Arbeid dient voorstellen 
in aangaande de staatsrechtelijke struktuur van de republiek. 
Neen, dat is geen programmapunt van de socialistische Partij 
van de Arbeid van Den Uyl. Wel, tien jaar geleden, van Nieuw 
Links, dat zich intussen naar de top van de PvdA gewerkt 
heeft en dat nu zijn antiroyalisme volmaakt perfekt vergeten 
is. 
S.W. Couwenberg citeert het nog eens in een nummer van 
Civis Mundi (*). Dit nummer met een diskussie over vragen 
rond koningschap en demokratie, werd nog opgezet en ver
scheen vóór de zaak Bernhard-Lockheed Nederland in rep 
en roer begon te zetten. Een bof van belang voor een tijd
schrift dat maar om de twee maanden verschijnt en zo de 
aktualiteit vooruit kan lopen I 
Aanleiding voor Civis Mundi om dit onderwerp aan te snijden 
vormden een aantal uitspraken vorig jaar van een professor 
in staatsrecht van de Rotterdamse Erasmus-Universiteit, van 
Maarseveen. Hij zag van het koningschap alleen maar «een 
funeste sociaal-psychologische invloed » uitgaan. Hij noemde 
het een «symbool van machtsuitoefening van mensen over 
mensen », Volgens hem draagt het ertoe bij dat onze maat
schappij blijvend gehiërarchizeerd wordt. Het koningschap 
werkt anti-emanciperend en anti-demokratizerend. En een 
vaak geprezen nevenfunktie drukte hij in volgende bewoord
ingen de kop in : «Als nationaal produkt dat voor de eksport 
goodwill, public relations en toeristen kweekt, is het politieke 
kitsch, getuigend van dezelfde slechte smaak als onze molen
tjes en klompen.» 

S.W. Couwenberg formuleerde zelf al enkele vragen. Zo 
deze, uitgaande van het feit dat Nederland weinig nationale 
samenhorigheid vertoont, of het koningschap dan niet het 
integratie-orgaan bij uitstek is. Of nog, of andere hiërarchize-
rende tendenzen niet veel kwalijker gevolgen hebben. 
Anderen kregen de gelegenheid om van Maarseveen te 
weerleggen en van Maarseveen zelf kreeg ook nog eens 
ruimte om zich te verweren. Burkens heeft het over een zo 
onschuldig symbool als het Nederlands koningschap. Waar
om er zich druk over maken ? vraagt hij. En hij besluit; « Het 
koningschap is sommigen dierbaar, anderen stemt het tot 
wrevel: niemand heeft er last van». 
J.J. Vis wil het alleen maar afgeschaft zien als het « evident 
onhoudbaar is geworden ». Hij kon toen natuurlijk nog geen 
vermoeden hebben van de Lockheedzaak. HA. van Weijnen, 
wiens boek «Van de macht des konings» (1975) aanleiding 
gaf tot van Maarseveens kassante uitspraken, beijvert zich 
om termen als koninklijke macht, beïnvloeding, enzovoort te 
relativeren. 
Van Maarseveen hervat nog eens alles wat hij al tegen het 
koningschap spuide. Om te beginnen het politieke taboe 
waarmee het nog overduidelijk omgeven is. De integratiefak-
tor negeert hij geenszins, maar de integratie van mensen in 
de Staat stelt hij aan de orde. En hij merkt daar grijnzend bij 
o p : « Het spreekt eigenlijk vanzelf dat het in ons land bloeien
de staatssocialisme het koningschap op prijs stelt». 
Een misleidend zekerheidssymbool, is een ander attribuut. 
«Hef koningschap fungeert als politiek kalmeringsmiddel en 
verguldsel». Als hiërarchisch symbool doet het nog in hoge 
mate dienst. Trouwens de kinderen op de lagere school wor
den al royalistisch geïndoktrineerd. 
En er is een passage die door de Lockheedzaak nog eens 
ekstra steun krijgt. Van Maarseveen vraagt wat ermee 
bedoeld wordt als J.J. Vis stelt dat het koningschap zich in de 
toekomst « goed zal houden ». Het koningschap noemt hij ten
slotte wankel, omdat het voortbestaan dankzij het konformis-
me en aan de leden van het koninklijke huis een aantal vrijhe
den ontzegd worden. Wie dat konformisme aan zijn laarzen 
lapt, wie zich een vrijer bestaan wil toemeten, doet het ogen
blik naderen waarop het koningschap ten einde loopt. 
Dat laatste argument van van Maarseveen zal ongetwijfeld 
het minst indruk maken op een lezer uit dit land ten zuiden. 
Maar bij God, het ging toch om Nederlandse toestanden ? Of 
niet ? (ev) 

(*) Civis Mundi (15« jrg., 1976, nr 1), Van Stolkweg 10, Den 
Haag. 

In de reeks «Twintig Eeuwen 
Vlaanderen», uitgegeven door 
Heideland-Orbis is nu ook deel 
13 (*) verschenen, «Vlaamse Fi
guren I» — vroeger zou men 
gezegd hebben «Vlaamse Kop
pen». Het bevat honderd levens
beschrijvingen van Vlamingen, 
die op enigerlei wijze bekendheid 
verworven hebben. Dit betekent 
dat zowel kunstenaars als geleer
den en politici aan bod komen. De 
eerste figuur, waarmee het boek 
geopend wordt, is Hendrik van 
Veldeke en de laatste Leo Hen
drik Baekeland. Onder de kunste
naars zijn er letterkundigen, schil
ders, musici. Ook tal van voorman
nen uit de Vlaamse Beweging — 
te beginnen met J.B. Verlooy, — 
hebben hun plaats gekregen in 
dit boek. Tot nu toe werden dus 
honderd — overleden — Vlamin
gen belicht, maar er komt nog 
een tweede deel, met daarin ver
moedelijk nog eens een honderdtal 
figuren. Het is dus wel voorbarig 
een oordeel over de keuze uit te 
spreken of de afwezigheid van 
een of andere figuur te betreuren 
Die kan best in het tweede deel 
voorkomen. Zoals alle delen van 

de reeks die reeds verschenen 
zijn is ook dit deel rijkelijk geïllus
treerd. Het illustratiemateriaal 
maakt een integrerend deel uit 
van het boek en is zeer interes
sant. De levensbeschrijvingen 
zijn wel erg beknopt: telkens vier 
bladzijden, illustratie inbegrepen. 
Er is een opgave van literatuur, 
wat wel nuttig is voor lezers die 

graag wat meer zouden verne
men over een of andere figuur en 
wegwijs gemaakt worden. De 
zeer talrijke medewerkers — te 
talrijk om ze hier op te sommen 
— zijn telkens deskundigen en 
waarborgen door hun naam de 
wetenschappelijke degelijkheid 
en betrouwbaarheid van deze le
vensbeschrijvingen. Wel hebben 
zij een inspanning moeten doen 
om een vrij korte tekst te schrij
ven, wat voor sommige figuren 
volstond, maar voor andere ken
nelijk niet. Men moet dus van dit 
boek niet verwachten wat het 
niet geven kan. Maar voor een 
groot publiek is het alleszins le
zenswaard en ongetwijfeld ook in
teressant door de grote verschei
denheid van de behandelde figu
ren. Bij wijze van voorbeeld kun
nen wij bv. citeren; Lutgart van 
Tongeren en Beatrijs van Naza
reth naast Edward Anseele en 
Julius de Geyter. Wij moeten dit 
deel trouwens zien in het geheel 
van de opzet: de grootheid van 
het Vlaamse Volk evokeren. 

F.v.d.E. 

n Prijs van het boek: 1.295 F. 

De Pofadders 
MOEDERTJE DIPENDA 
WERPT NOG VRUCHTEN AF 
Eksotische tematiek komt in onze lite
ratuur onder andere aan bod in een 
soort verhalen die weliswaar geen 
afzonderlijk genre vormen, maar toch 
te karakteriseren zijn onder de alge
mene benaming « Kongoroman ». Lei
draad, zoniet belangrijkste kenmerk, 
voor de klassifikatie van die verhalen 
is het feit dat ze zich afspelen — of 
als zodanig geplaatst kunnen worden 
— in of met betrekking tot het land 
dat vroeger Belgisch koloniaal gebied 
was, nu Zaire, maar in de volksmond 
nog altijd Kongo genoemd. 
De heftigste roman van die aard is 
ongetwijfeld Gangreen 2 - De Goede 
Moordenaar van Jet Geeraerts, waar
in op passionerende wijze agressivi
teit en seksuele instinkten met Kongo
lese onafhankelijkheidsemoties ver
mengd zijn. 

De Pofadders van Jac. Bergeyck 
(pseudoniem voor Jaak Theuws) 
speelt zich ook af in het kader van de 
Kongolese onafhankelijkheid, hoewel 
de auteur plaats- en persoonsnamen 

een beetje — en data helemaal — uit 
de weg is gegaan, zodat zijn beschrij
vingen desgewenst in een ruimere 
Afrikaanse kontekst kunnen gesi
tueerd worden. Ingrediënten als 
moorddadig geweld en zinnelijke drift 
bevestigen hetgeen we al weten over 
een onafhankelijkheidsmisene, maar 
in De Pofadders maken ze één ge
heel uit met de ontvoogdingsdrang 
van Odessa (het hoofdpersonage), 
de psyche van het negervolk, obsede
rende magische praktijken en de 
moeizame groei van een nieuwe 
staat. 

Centraal in de roman staat de negerin 
Odessa, een jonge weduwe, die het 
dorp van haar overleden man verlaat 
en zich in de stad vestigt, waar ze een 
winkeltje opent. Door overleg en een 
meedogenloze aanpak tegenover de 
klanten weet ze zich op te werken, 
daarbij geholpen door Mulomo. met 
wie ze een wettelijk huwelijk gearran
geerd heeft om als eerbare huis
vrouw een legale verblijfsvergunning 

te bekomen. Ze misprijst Mulomo, 
maar ze voldoet zijn maritale eisen en 
houdt voor de rest tegenover hem de 
relatie van bazin tot knecht in stand. 
De stad, zoals Odessa ze leert ken
nen, verschilt grondig van de Europe
se stad, die wij gewend zijn. In de Afri
kaanse stad ontwikkelen mensen die 
tot eenzelfde tnbale achtergrond be
horen een soort klan, die op een ande
re bazis steunt dan de klan in het 
broesse-dorp. Odessa wordt in de 
stad door de mensen van haar groep 
tot rituele moeder uitgeroepen. Zij is 
hun mytische stammoeder, de schoot 
en de bron van hun nieuwe, magische 
levenskracht Terwijl de opstand uit
breekt in een warboel van geruchten, 
troebelen, moorden, roverij, verkrach
tingen en visionaire dromen, schenkt 
Odessa haar mensen genezing, ver
troosting en maakt ze vruchtbaar.. 
Of zijn dat slechts evenzoveel dro
men ? De Senegalees Mashariki, bij
voorbeeld, is zo'n geheimzinnige fi
guur dat zijn naam, door Odessa uit
gesproken, eerder een toverspreuk 
lijkt dan de naam van haar geliefde 
Want dat is Mashariki toch: haar 
minaar van vlees en bloed. Hij bered
dert haar zaken en beschermt haar 
als de geest van een voorvader die 
bezit van haar heeft genomen. Samen 
stichten zij een godsdienstige sekte, 
geinspireerd op bijbelse en Afrikaan
se overlevering. 
Ontegensprekelijk hebben vele Afri
kaanse tradities zich doorheen de 
koloniale beschavingsvormen gehand
haafd, maar bezitten ze nog zoveel 
waarde als voor de komst van de 
blanken ? «Iedereen zegde dat de 
blanken zouden weggaan. Wie zou er 
dan baas zijn ? Wie zou de rijkdom 
van de blanken knjgen'» (biz. 55). 
Een aktueel boek. 
Jac. Bergeyck, geboren in 1914 is 
Franciskaan en was een tiental jaren 
missionans in Katanga (nu Shaba). 
Momenteel is hij professor in Afrika-
nistiek aan de University of Windsor 
(Ontario). Hij is een kenner van het 
Bantoe-volk en vertrouwd met de 
streek die hij beschrijft, hetgeen duide
lijk blijkt uit zijn uitgebreide uiteenzet
tingen over familiegewoonten, levens
wijze, zegswijzen en allerlei dagelijkse 
gebeurtenissen die getuigen van zelf 
opgemerkte feiten en zelf beleefde 
sfeervolle momenten. 
De roman werd bekroond met de liter
aire Reinaertprijs 1975. 

Jan Van Bossuyt 

Jac. Bergeyck: DE POFADDERS. 
Brussel, DAP Reinaert Uitgaven, 
1975. 316 biz., paperback, prijs: 
295 fr. 
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VLUCHT OVER HET KOEKOEKSNEST 

De Tsjechische kineast Milos Forman 
liet zich in zijn vorige films (Zwarte 
Peter, De liefde van een blondje, Het 
bal der Pompiers, Taking off) kennen 
als een scherpe, haarfijne observator 
van menselijke gedragingen. In zijn 
eerste drie, Tsjechische films v\/erd de 
wreedheid van zijn vlijmscherpe hu
mor sterk gemilderd door een zekere 
tederheid, een meeleven, een betrok
kenheid. Dit was niet meer het geval 
in zijn eerste Amerikaanse film •• 
Taking off». Forman observeerde hier
in als een buitenstaander, afstandelijk, 
de Amerikaanse samenleving. En zijn 
visie op deze samenleving was onge
nadig maar tegelijk ook vrij oppervlak
kig. Zijn jongste film, «One flew over 
the cuckoo's nest-, is gelukkig wat 
diepgaander en bezit vooral een even
wichtiger dosering tussen humor ener
zijds en menselijke tragiek anderzijds. 
De film is gebaseerd op de gelijknami
ge roman van Ken Kesey, dat als 
toneelstuk overal ter wereld sukses 
oogstte. De titel is ontleend aan een 
Amerikaans kinderrijmpje: «Eén 
vloog naar Oost één vloog naar West 
één vkwg over het Koekoeksnest». 
«Cuckoo» betekent in het Ameri
kaans dieventaaltje «een gek». En 
met dit laatste wordt meteen de tema-
tiek van de film weergegeven. 
Het verhaal situeert zich nl. in een psy
chiatrische kliniek ergens in Oregon. 
De hoofdverpleegster. Miss Ratched 
(Louise Fletcher) is een gezagaf-
dwingende, steeds het hoofd koel hou
dende vrouw. Met moederlijk-dwin
gende hand zorgt ze voor orde, regel
maat rust Die rust wordt grondig ver
stoord als McMurphy (Jack Nichol

son) zijn intrede doet Hij is een gevan
gene die liever voorhoudt gek te zijn 
dan te moeten werken op een gevan
genisfarm. De direktie van de psychia
trische kliniek vermoedt wel dat hij 
simuleert, maar houdt hem voorlopig 
in-observatie. McMurphy is echter te 
gezond voor het gedisciplineerd we
reldje van Miss Ratched en van mee-
taf staan beide diametraal tegenover 
mekaar. Onbesuisd en revolterend 
van aard, zet McMurphy de boel er 
op stelten. McMurphy verstoort ech
ter vooral de orde door zijn medepa
tiënten te behandelen als normale 
wezens. Hij brengt hen zo ver dat ze 
samen met hem revolteren tegen de 
betutteling van Miss Ratched. Hij 
slaagt er in de jonge, stotterende Billy 
heel even te bevrijden van zijn angst-
kompleksen en zijn moederbinding. 
Maar wanneer dit door Miss Ratched, 
die onorthodokse metoden als bras-
partijen natuurlijk niet duldt weer 
ongedaan wordt gemaakt en Billy zelf
moord pleegt is McMurphy's woede 
niet meer in te tomen. Miss Ratched is 
echter de sterkste, want ze heeft de 
legale middelen achter zich. 
Het verhaal op zich zou de indruk kun
nen geven dat het in deze film gaat 
om een kritiek op bepaalde psyschia-
trische geneesmetodes (cfr. « Family li
fe »1 of po bepaalde wantoestanden in 
psychiatrische inrichtingen. En heel ze
ker kan men in deze film een kritiek 
onderkennen of schokterapieën en 
stelt hij vooral het onderscheid tussen 
«normaal» en «abnormaal», tussen 
«ziek» en «gezond» op de helling. 
Want McMurphy is niet gek, hoog
stens onbesuisd en onverantwoord. 

En eigenlijk vooral naïef in zijn veron
derstelling dat hij zijn gevangenisstraf 
in een psychiatrische kliniek kon «uit
zitten» om daarna zonder problemen 
weer te verdwijnen. En ook zijn mede
patiënten zijn niet altijd zo gek als ze 
wel lijken. Toch gaat het in deze film 
niet in de eerste plaats over aktuele 
problemen rond psychiatrie. Daar
voor is de hier geschetste situatie te 
karikaturaal, te onwaarschijnlijk. For
man stelt twee tegengestelde perso
nages tegenover mek = ar (McMurp
hy en Miss Ratched), met alle zwart
wit overdrijvingen vandien. 
«One flew over the cuckoo's nest» 
moet dan ook veeleer gezie worden 
als een allegorie. De film is door Milos 
Forman duidelijk zo t)edoeld. Het gek
kenhuis is een afspiegeling van onze 
huidige samenleving waarin het onder
scheid tussen gek en niet-gek ook 
niet zo duidelijk is. De strijd tussen 
McMurphy en Miss Ratched is een 
strijd tussen vrijheid en autoritair ge
zag, waarbij dit laatste het steeds 
haalt en de dood de ultieme uitweg 
naar de vrijheid lijkt Als men nog 
even verder wil doordenken dan kan 
men uit Formans film ook nog de kon-
klusie afleiden dat het een ongeschre
ven wet is dat men zich moet aanpas
sen aan zijn omgeving om te overle
ven. Men moet gek zijn onder de gek
ken. 

Wanneer men dit alles op een rijtje 
zet dan blijkt uiteindelijk wel dat For
man met zijn film niet zo'n reveleren
de, want reeds vaker geponeerde din
gen zegt De kracht vaii de film ligt mi. 
dan ook veel minder in de tematiek en 
het verhaal op zich dan wel in de 
meesterlijke regie en vooral de briljan
te vertolking. Wat de regie betreft ligt 
deze film in de lijn van Formans vorige 
werken, waarin het ook steeds ging 
om konflikten tussen twee tegenge
stelde en ongelijkwaardige partijen (in 
«Taking off» waren dat ouders en 
hun kinderen). Forman beheerst volko
men de techniek om een dergelijk kon-
flikt maksimaal te doen overkomen en 
bovendien weet hij hier op schitteren
de wijze hilarante humor en diepe tra
giek te vermengen. Bij het zien van 
deze film lacht men, maar het is een 
lach met een wrange nasmaak. 

Intussen kreeg «One flew over the 
cuckoo's nest» zomaar vijf Oscars 
toebedeeld. Terecht gingen twee daar
van naar de hoofdrolspelers Jack 
Nicholson (intussen beroemd om zijn 
veelzijdig talen en Louise Fletcher. 
Vooral de eerste steelt zowat de 
show, zonder echter de anderen hele
maal in zijn schaduw te stellen. 
Na vijf jaar stilte (wellicht gedwongen 
wegens negatieve Amerikaanse reak-
ties op «Taking off») is «One flew 
over the cuckoo's nest» dan ook een 
fantastische come-back van Milos 
Forman. Hilde Dekeyser 

I elke week 

uim 
JOHNLUNDSTROM: 
LIEKESVANBAJONS 
De Antwerpenaar John Lundström 
heeft, ondanks zijn mindere bekend
heid, evenveel verdienste als de West-
vlaamse Willem Vermandere, zijn 
streekgenoot Wannes Van de Velde 
of nog de Gentenaar Walter De Buck. 
Zijn liedjes zijn tekstueel van z ^ r 
goed gehalte en beschrijven de gewo
ne volksmens van vroeger en nu. 

doorheen liefde, leed, en strijd. Opval
lend is wel dat dit laatste steeds min
der aan bod komt en Lundström het 
meer houdt met het gewone rustige 
volksleven. De achterkant wordt inge
leid met het traditionele bekende lied 
over «de moord van Nijlen», waarna 
hij in stijl vervolgt met het zelfgepen-
de «de goegeputste moord». Om af 
te ronden met de rondedans «'t'rood 
reuske van Borgerhout». Kortom een 
plaat met liefde, folklore en zelfs wat 
kritiek over de vele moordaanslagen 
als onderwerfjen, omlijst door prettige 
melodieën die ook op volksdans
avonden kunnen gedraaid worden. 

HET BESTE VAN 

ANN CHRISTY 

Dat Ann Chrisfy Vlaanderens allert)es-
te is weet nu zowat iedereen, hoewel 
het voor haar erg lang heeft geduurd. 
Reden hiervoor is wellicht dat ze zelf 
enorm kritisch is omtrent teksten en 
de muziek die ze naar voren brengt 
en enkel de potentiële mogelijkheid 
om een hit te maken een kans kreeg. 
Het spreekwoordelijke derde keer 
goeie keer is in elk geval toejaasselijk 
voor haar hoewel ze steeds heeft kun
nen verder werken dank zij enkele 
nummers die enorm werden gedraaid 
zoals «dag vreemde man» en het 
Eurovisielied « gelukkig zijn », en in min
dere mate «windekind», ook nog 
«waarom schrijft hij niet» en het uit 
het Italiaans vertaalde «bla bla bla». 
Al deze liedjes verschenen bij R.K.M, 
op een verzamelplaat waaraan onder
meer « een kleine melodie » op muziek 
van Oscar Denayer en een in het 
Engels gezongen « Last picasso» van 
Neil Diamond zijn toegevoegd. Haar 
laatste toptien hit«Ik mis hem zo » ver
scheen even na deze plaat werd 
samengesteld zodat hij hier ont
breekt Maar voor haar wordt dit 
hopelijk de titelsong van een tweede 
« biest of...» 

Prettig is het zeer dansbare flipkantje 
van de singel in latijns ritme op even
eens tekst van Nelly Byl en muziek 
van Ralph Benatar. 

EUROVISIE NR 21 : 
Beneden alle peil. Gelukwensen voor 
Peter Rapsat met zijn achtste plaats. 
En Paul Snoeck had overschot van 
gelijk I SERGIUS 

TIINTOONSTKLLIMTE 

Roger Raveel 

SHOW VAN KLEUR 

EN KRACHT 
De galerij Bekaert is een zeer ruime zaak van design meubelen te Gent maar 
tegelijk ook een fraaie ekspozitiezaal waarin nu een grote kollektie schilderijen, 
lytho's en etsen hangt van de in Machelen (bij Deinze) wonende kunstenaar 
Roger Raveel die er in 1921 geboren werd. De schilder die na een opleiding aan 
de Akademie van Deinze, zijn studie aan de Gentse Akademie in 1945 voleindt, 
komt vanaf 1952 voor goed in de belangstelling. In 1974 krijgt hij in de Gentse 
St-Pietersabdij een grote retrospektieve met liefst een 300-tal werken, waarvan 
er ook in de huidige tentoonstelling een aantal te zien zijn. Deze overzichtsekspo-
zitie was zowat de officiële bevestiging van een boordevolle loopbaan. Immers 
de schilder genoot toen al van een ruime faam, zelfs bij het grote publiek dat zijn 
stunts als de uitgezaagde, beschilderde zwanen op de Brugse reien wel lustte. 
Inmiddels had Roger Raveel ook diverse onderscheidingen ontvangen en ver
tegenwoordigde hij België op de biënnales van Venetië (1968) en Sao Paulo 
(1972). 

Onder het schilderij - Bezoek aan het Atelier- (400 x 200 cm, olie, 1972) praten 
Guido Lauwaert, Johan Anthierens en Piet Bekaert over het monoloog-toneel
stuk 'Lijmen » (naar Elsschot) dat op 15. 16 en 17 april door Guido Lauwaert in 
de galerij wordt opgevoerd (reservaties 09 U25.85.04). Foto Claerhout. Gent 

Evolutie In rechtstreeksheid 
Roger Raveel begon zijn werk (hoe kan het ook anderes als je aan de Leie gebo
ren en getogen bent ?) in het spoor van de Vlaamse ekspressionisten (Hubert 
Malfait was trouwens zijn eerste leermeester en bewonderaar) Dit betekende 
meteen een zeer direkte aanpak van de werkelijkheid, in sterke lijnen breed uit
gezet en in heldere kleuren suggestief weergegeven. In wezen is er sindsdien 
niet zo heel veel veranderd in die aanpak, hoewel het werk zelf voortdurend 
kreatieve gedaantenverwisselingen onderging. De Cobra eksplosie die hij via 
Claus en Apjsel kende beroert hem weinig, hoewel de kleuren en de kracht 
ervan hem wel liggen is elke neiging tot volledige abstraktie hem vreemd. Op 
literair gebied is de (vooral te Gent bedrijvige) groep der nieuw-realisten hem 
veel nabijer (de dichter Roland Jooris is dan ook zijn vriend en een uitstekend 
kronikeur van zijn werk) 
Het opmerkelijkste aspekt van Raveels kunst is de manier waarop hij de werke
lijkheid manipuleert Hij verlaat ze nooit maar is er ook nooit de slaaf van. 
Soms geeft hij die gewoon weer in stugge kontoeren, ruwweg maar ongelooflijk 
trefzeker met kleur opgevuld. Dan weer haalt hij ze in dekor-achtige segmenten 
uit elkaar, waardoor een bevreemdende diepte-werking ontstaat en het schilde
rij een 3-dimensioneel allure krijgt In andere doeken zweven zijn typerende vier
kanten als magische leegten (of juist volumes) die als het ware de ruimte achter 
de werkelijkheid in het werk integreren (hoe heel anders dan b.v. de 'perfora
ties' van Fontana). Op weer andere schilderijen brengt hij door toevoeging van 
objekten de werkelijkheid zelf op het doek (b.v het vogelkooitje, kompleet met. 
vogel) In vele van zijn schilderijen zijn er personages aanwezig, vaak roedoos 
als toekijkers of getuigen, maar altijd onvertuigend van menselijkheid (door een 
klein detail, of door het als een schaduwbeeld weergegeven silhoet). Hier en 
daar zelfs zorgen spiegels ervoor dat de toeschouwer plots zichzelf in het schil
derij ontmoet (een vaak fascinerende konfrontatie mens-kunst-realiteit) 
Voor wie Raveel nog niet kent is deze ekspozitie een 'must-, wie hem wel kent 
beleeft er een aangename herontdekking. Deze schilderkunst is zo rijk, zo auten-
tiek en zo overtuigend sterk dat ze blijft boeien. Zoals het hoort 

Roger Raveel, Galerij Bekaert Design, Visserij 107 Gent, tot 29 mei (zondag 
gesloten). 
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DWAAS VOORSTEL 
WIJ hebben het weekend cioorge-
bracht met het werken in onze hof 
Nog wat koud 's morgens natuurlijk, 
maar het wordt hoog tijd voor de sja-
lotten, vroege patatten en nog een en 
ander Bij dat werk — dat meer ont
spanning IS dan werk — kregen wij 
de dwaze inval dat men in belgenland 
eigenlijk eens zou kunnen proberen 
wat men in China duizenden jaren 
geleden al kon, namelijk al de mensen 
die willen een klem lapje grond ter 
beschikking stellen, laten wij zeggen 
per inwoner boven de 14 jaar één are 
De mensen zouden 'n zinvolle vrije
tijdsbesteding krijgen, het zou ekono-
misch renderend zijn, en wij stellen 
ons voor dat het de gemeenschap 
minder zou kosten dan al die zg 
sportinfrastruktuur, waarvan de waar
de voor de gemeenschap nog niet zó 
groot en zeker is. 

VEEL TE VEEL 
Er IS een tijd geweest dat de mensen 
's zondags naar een voetbalmatch of 
een koers gingen kijken, en in de 
week werkten Die tijd is lang voorbij 
Zondag was er overal sport maan
dag vroeg sporttnbune onze aan
dacht dinsdag was er Gent-Wevel-
gem, woensdag moesten wij naar de 
voetbal, donderdag konden wij volley
bal gaan kijken, vrijdagavond is men 
bij het weekend gaan rekenen en was 
er overal wat basket en boksen en zo 
te bewonderen, en zaterdag en zon
dag wist men alweer met waar eerst 
kijken Wordt het allemaal voor de 
«gejachte» sportliefhebber met méér 
een loodzware karwei dan een heuse 
ontspanning' Zonder nog van de 
«poen» te gewagen 

ZWARE KARWEI 
Parijs-Roubaix, de wielerklassieker 
die wellicht meest tot de verbeelding 
spreekt, is andermaal uitgegroeid tot 
een zware wedstrijd Misschien kreeg 
het paard dat de haver verdiende ze 
met want de man van de wedstrijd, 
Roger De Vlaeminck, werd op het nip
pertje geklopt door Mare Demeyer, 
maar dat is nu eenmaal wielrennen 
Eddy Merckx blijkt het ook niet meer 
zo waar te kunnen maken als in het 
verleden Wat ons echter wel een 
beetje verwondert ondanks het zwa
re werk in de « hel», is dat zo weinig 
renners de aankomst bereikten Het is 
natuurlijk zo dat met het gangbaar 
systeem de -knechten» hun werk 
gedaan hebben eens dat de « kopman
nen » in de best mogelijke omstandig
heden in de nabijheid van de «meet» 

VAN DAG. 

• MAANDAG : Eén onzer koereurs 
zou « gepakt» hebben, maar niemand 
weet er iets meer over De koereur 
zelf nog minst van al Zalige velo-
sport • DINSDAG: De nieuwe 
«star» van Anderlecht Franky, zal 
zijn diensttijd uitdoen In Brussel En 
ondanks de goal tegen RWDM Wij 
vinden dat sjiek • WOENSDAG: 
De koning onderhoudt zich minzaam 
met allen die naar Montreal varen 
Wie werkt hier nog in ons land"? 
Behalve wij natuurlijk • DONDER
DAG . Ivo van Damme kampioen 
van Zuid-Afnka Mag hij nu nog mee
doen aan de olimpische spelen "> 
• Vrijdag: Als er nog koereurs 
waren, zou in België een nieuwe sport-
groep kunnen opgericht worden De 
centen zijn er al Men zegge het voort 
• ZATERDAG: Andermaal rezen 
ons alle haren (zeven) ten berge bij 
het lugubere «gevaarlijk, mijne 
vnend» van K Mommens, de (uitste
kende) biljartkommentator • ZON
DAG • Van Southampton zullen zowel 
de sjotters als de sjotsters de finale 
voor de «cup - spelen Dat is tenmin
ste verstandhouding 

werden gebracht maar wij zien het 
toch liever anders 

NORMAAL 
Zoals de laatste tijd wel eens meer 
gebeurt, werd ook Parijs-Roubaix 
«ontsierd» door relletjes veroorzaakt 
door mensen die op die manier de 
aandacht willen vestigen op hun socia
le problemen Veel sportjournalisten 
zijn daarover hoogst ontevreden, en 
ZIJ praten, dunkt ons, nogal misprij
zend over «stakers» alsof het be-
roepsprovokateurs zijn, en over de 
sport die er allemaal met kan aan ver
helpen WIJ horen dat met graag Men 
moet toch begrijpen dat de sport zich 
in ruil voor geld laat gebruiken door 
bepaalde groepen om de mensen te 
konditioneren en manipuleren, en dat 
het dus vrij normaal is dat anderen de 
sport ge- en zelfs misbruiken (dat 
weten zij ook) met dezelfde bedoe
lingen, maar op meer bescheiden 
schaal, en in hun voordeel 

FORMIDABEL 
WIJ lichten andermaal ons klakje voor 
Raymond Ceulemans Jaren geleden 
schreven wij al benieuwd te zijn hoe
lang hij aan de top zou kunnen blijven 
in de ongenadige, keiharde sporttak 
die het biljarten is In de loop van al 
die jaren is er van verzwakking nog 
geen sprake geweest Raymond 
heeft alles gewonnen, en het was bij
na met een gevoel van opluchting dat 
men af en toe kon vaststellen dat er 
ook al eens iets voor de anderen over
schoot Tijdens het afgelopen week
end heeft hij nu te Leuven het wereld
kampioenschap bandstoten gewon
nen op een grandioze wijze De TV-kij-
kers hebben hem zaterdag bijvoor
beeld die eindeloze reeks zien maken 
in zijn wedstrijd tegen Dielis Ray
mond veroverde daarmee zijn twin
tigste wereldtitel Formidabele man 

BIJNA KAMPIOEN 
WIJ mogen met vergeten af en toe 

VERJAARDAG 

Deze maand moeten wij toch even de 
tachtigste verjaardag van de weder
geboorte van de olimpische spelen 
gedenken 

Nadat zij in 394 door keizer Theodosi-
us waren verboden, om omdat ze 
« heidens » waren, maar ook omdat zij 
geweldig ontaard waren, zien de olim
pische spelen opnieuw het daglicht in 
Gnekenland in 1896 De grote promo
tor van de moderne spelen. Pierre de 
Coubertin, had ze anders liever in 
Franknjk gehad, ter gelegenheid van 
de wereldtentoonstelling in Panjs 

Aan de eerste spelen namen dertien 
landen deel België was er nog met bij 
Het was namelijk zo dat men in veel 
landen nogal skeptisch stond tegen
over de olimpische «idealen » Sommi
gen wezen er toen reeds op — en het 
IS nu wel merkbaar hoe scherp zij 
zagen — dat dergelijke spelen het 
nationalisme eerder zouden doen op-
flakkeren dan afzwakken 

Wanneer men nu eens gaat nalezen 
hoe men al bijna een eeuw geleden 
de spelen terug van de grond heeft 
gekregen, dan vraagt men zich toch af 
hoe het allemaal mogelijk is geweest 
De doeleinden die men zich stelde, de 

waarden waarop men zich benep, de 
begnppen waarmee men schermde, 
het was allemaal zo vaag, zo naïef, 
dat men wel eens de indruk krijgt dat 
men er in onze tijd geen kans meer 
zou mee maken 

De eerste spelen leken dan ook meer 
op een soort geimprovizeerde ver
makelijkheid dan op een degelijke 
orgamzatie Maar ze kenden een on
verwacht sukses Men kon ermee ver
der gaan, tot ze zouden uitgroeien 
tot wat ze nu zijn 

Soms knjgt men nochtans de indruk 
dat ze nooit — ook de eerste met — 
zijn geweest wat de Coubertin en zijn 
vnenden ervan verwachtten een 
sportieve sportmanifestatie Van de 
eerste spelen af hebben de leiders 
der volkeren er een propaganda-mid-
del in gezien (vandaar allicht het 
onmiddellijk na de eerste spelen op
laaiend dispuut of de spelen altijd in 
Gnekenland zouden gehouden wor
den, of afwisselend in verschillende 
landen), en het volk een brok spekta
kel, een vleug sensatie 

Zou daar de oorzaak liggen van het 
feit dat de moderne spelen véél snel
ler dan de antieke ontaard zijn ' 

, TOT DAG 

Individuele ti/drit 

In twee aeien 

een blik te werpen op de voetbalkom-
petitie op hoog niveau Daarvoor 
wordt ze tenslotte op touw gezet Wij 
staan nu op dne of vier wedstnjden 
vóór het einde Brugge, met zeven 
punten voorsprong op Lokeren en 
Anderlecht kan teoretisch nog bijge-
beend worden door deze twee klubs, 
als Brugge alles verliest en Lokeren 
en Anderlecht alles winnen Praktisch 
zal daar wel mets van in huis komen, 
want Club zal van de dne resterende 
wedstrijden er allicht nog één winnen, 
aldus 51 punten totalizeren terwijl de 
anderen hoogstens aan 50 kunnen 
komen Club is dus virtueel kampioen 
en heeft het verdiend 

GELEGENHEIDSSUPPORTEREN 
Er zou zich een gek geval kunnen 
voordoen in het Belgische voetbal in 
verband met de Europese kompeti
ties volgend seizoen Laten wij aanne
men dat Klub Brugge kampioen 
wordt Het speelt dan volgend jaar 
het Europese kampioenschap voor 
landskampioenen Het kan echter ook 
de beker van België winnen door 
eerst Anderlecht en nadien de win
naar van Lierse-Luik te verslaan In 
dat geval zouden Lierse of Luik de 
Europese beker voor bekerhouders 
kunnen spelen Komt Anderlecht in 
finale — wat waarschijnlijk is — en 
wint het die finale en meteen de beker 
voor bekerhouders — wat ook waar
schijnlijk IS — dan zou Lierse of Luik 
ook de volgende kompetitie voor be
kerhouders betwisten Voor eén keer 
moeten de Lierse en Luikse suppor
ters maar supporteren voor Brugge 
of Anderlecht Zij hebben er belang 
bij 

GOED WERK 
Les Sports gooit een ton bloemen 
naar het hoofd van «das Militar», 
omdat het Belgische leger ook in het 
komende seizoen zijn sportinfrastruk
tuur ter beschikking van de jeugd zal 
stellen Bij voorrang dan van de zwak
kere groepen (minder valide kinderen, 
wezen, enz) Wij zijn geen militarist 
maar wij denken ook dat het leger 
hier prachtig werk verncht Dat overi
gens in overeenstemming is met de 
wens van vele militairen de integratie 
van het leger in de maatschappij 
bevorderen Meer algemeen, en wij 
schreven dat vroeger al, vinden wij 
trouwens dat de sportopvatting in het 
leger doorgaans zeer voorbeeldig 
kan genoemd worden, ook als men 
het met eens is met het gestelde doel 

NUTTIG ONDERZOEK 
In de provincie Luik werd een kommis
sie opgencht, belast met een onder
zoek naar de noodzaak aan sportin
frastruktuur Niemand kan nu ai voor
spellen hoe die kommissie zal werken, 
en wat zij als sportinfrastruktuur no
dig zal achten Veel zal natuurlijk 
afhangen van de kritena die men zal 
aanwenden, en het komt ons voor dat 
dit met eenvoudig zal zijn Heel alge
meen geloven wij echter dat het zeer 
nuttig IS eens grondig te gaan onder
zoeken wat men eigenlijk nodig heeft 
Zoals men nu een gang gaat met het 
bouwen van sporthallen allerhande, 
lijkt het ons ook overdreven En ter
loops gezegd kan er eens niet onder
zocht worden of men reeds bestaan
de installaties met wat intensiever zou 
kunnen gebruiken, zoals bij voorbeeld 
die van de scholen, kazernes, klubs, 
edm 

SLECHTE FILM 
Alsof WIJ zondag al met genoeg sport 
op het teeveeschermpje te zien kre
gen, prezenteerde men ons 's avonds 
nog een film over de ronde van Italië 
WIJ hebben, eerlijk gezegd maar een 
stuk van het ding gezien, want wij had
den er rap de buik van vol Wij von
den het andermaal je reinste mistifika-
tie WIJ hadden ook de indruk — maar 
die kan vals zijn, omdat wij het geheel 
met zagen — dat maar weinig de 
nadruk werd gelegd op de ekonomi-
sche bekommernissen en «handgre
pen » die een essentieel aspekt vor
men van de giro Het enige dat indruk 
op ons maakte was de begeestenng 
van de massa, maar dat lijkt ons eer
der een negatief dan een pozitief 
aspekt van de zaak 

HET DOPPLEREFFEKT 

In het stukje nr. 50 werd reeds 
gezegd dat men dank zij de spek-
traalanalyse de absolute helder
heid — en niet de helderheid zoals 
wij ze zien — van een ster kan be> 
palen. 

Uit nr. 53 bleek dat men uit het ver
schil van werkelijke helderheid en 
schijnbare helderheid de afstand 
kan berekenen. Verleden week 
werd aangetoond dat het spektrum 
ook toelaat de samenstelling van 
de hemellichamen te achterhalen. 
Zo heeft men ontdekt dat de zon 
voor elke duizend atomen 875 ato
men waterstof bevat 124 atomen 
helium en voor de rest zowat 70 
andere elementen. Bij voorbeeld 
op iedere 10.000 atomen één me
taalatoom. 

Het spektrum leert ons nog meer. 
Zoals 't aantal trillingen verhoogt 
als een geluidsbron ons nadert — 
de toon hoger wordt — en verlaagt 
wanneer zij zich van ons verwij
dert — de toon wordt lager —, zo 
wordt de golflengte van het licht 
van een ons naderende lichtbron 
ook korter, en die van een zich ver
wijderende lichtbron langer. 
Anders gezegd, van een naderen
de lichtbron verplaatsen de Fraun-
hoferlijnen zich naar het violet toe, 
van een zich verwijderende licht
bron naar het rood toe. Men noemt 
dit verschijnsel het dopplereffekt 
(naar de Oostenrijkse natuurkundi
ge Doppler die het in het midden 
van de 19de eeuw ontdekte), en 
het laat toe uit vergelijking van 
twee met enig tijdsverschil ge
maakte spektraalanalyses van een
zelfde ster na te gaan of zij ons 
nadert of zich van ons verwijdert 
De wiskunde heeft natuurlijk 
bovendien de formule ontdekt om 
te berekenen met welke snelheid 
dit gebeurt 

Stelt men vast dat de Fraunhoferlij-
nen zich verplaatsen van X1 naar 
^ 2 in de richting van het rood, 

dan weet men dat de ster zich van 
ons verwijdert en met een snel
heid die makkelijk te berekenen is 
uit de formule 

Ai = X A2 , 

waarin c de lichtsnelheid is, dus 
300.000 km. per sekonde, en v de te 
zoeken naderings- of vluchtsnel-
heid, eveneens in km/sec. 
Later zal blijken dat dopplereffekt 
en deze formule ons nog heel wat 
méér leren. 

Er zijn nogal wat mensen die vragen 
naar de volledige tekst van deze bij
dragen Die bestaat maar in een 
exemplaar Voor wie er belang in 
stelt echter het volgende infoKOS-
MOS organizeert twee (dezelfde) 
lessenreekseri, van 7 mei tot 9 juli in 
Strombeek en van 24 september 
tot 3 december m Heverlee, telkens 
's vrijdag om 20 u 30 In die 10 les
sen wordt de materie behandeld, 
samengevat in deze stukjes Inlich
tingen bij 

infoKOSMOS 
Cultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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15 APRIL 

BRT 

1530 Wielrennen Waalse Pijl 
1700 De apocalyps der dieren 

dokumentaire 
1800 Ti-ta-tovenaar 
1805 Jonger dan je denkt 
18 45 Leef nu vrijetijdskrant 
1910 Verkeersveiligheid 
1915 De grootste schildpad do

kumentaire 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Premiere 
22 15 Lukaspassie van Krzysztof 

Penderecki 
2255 Nieuws 

N E D 1 

1500 Van hart tot hart religieus 
programma 

1600 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Laurel en Hardy 
1925 Landgenoten 
1940 Zendtijd van het Simplis

tisch Verbond 
1955 All in the family 
2020 Het onbekende Mongolië 

dokumentaire 
21 00 Herenleed 
21 30 Nieuws 
2150 De ondergang van de 

Onan show 
2315 Nieuws 

N E D 2 

1815 WK-IJshockey 
1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
1905 De dieren rond een water

poel dokumentaire 
19 30 Horen zien zwijgen stom

me filmfragmenten 
2000 Nieuws 
20 25 Achter het nieuws 
2040 Beryls lot nieuwe Engelse 

tv-reeks 
21 35 De ombudsman 
22 00 Terug naar de natuur 
22 30 Achter het nieuws 
2305 Gedicht 
2306 Nieuws 
2311 Lied van de week 

RTB 

1530 Wielrennen de Waalse Pijl 
1715 L ile mysterieuse tv-reeks 

naar roman Jules Verne 
1810 1 2 3 ja i vu 
1830 Le temps des valises tips 

voor de komende vakantie 
19 58 Conseils d education sanitai

re 
19 00 La barbe a papa 
19 25 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
20 15 Tips voor de konsumenten 
20 35 Le Fils, Frans-Italiaanse film 

(1973) 
2215 Le carrousel aux images 

16 APRIL 

BRT 

1530 De apocalyps der dieren 
dokumentaire 

16 20 De man met de gele schoe
nen Britse jeugdfilm 

1800 Vingerpoppen tekenfilm-
reeks 

1815 Oude Chinese godsdien
sten dokumentaire 

1840 Dag aan dag 
1910 K T R C programma 
1940 De weerman 
1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 Dossier pater Kolbe 
2200 Debat over Goede Vrijdag 
2250 Nieuws 

N E D 1 

1815 Teleac 
1845 Kortweg 
1850 Woord voor woord 
1900 Nieuws 
19 05 De man van zes miljoen 

1955 Alles of niets, kwis 
20 45 Ten dode opgeschreven te

levisiefilm 
21 35 Nieuws 
21 45 Ten dode opgeschreven 

vervolg 
22 30 Charles Aznavour doku

mentaire 
2315 Ik ben niet wat je ziet doku

mentaire over een MS-pa-
tiente 

2340 Lied van de week 
2345 Nieuws 

N E D 2 

18 55 Paulus de boskabouter 
1900 Nieuws 
1905 De nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2020 De gebroeders Hamjond 
21 10 Voor de vuist weg met Wil

lem Duys 
22 30 Televiziermagazine 
23 25 Nieuws 

RTB 

1715 Lile mysterieuse tv-reeks 
naar Jules Verne 

1810 1 2 3 ja i vu 
18 30 Sept sur sept 
1900 La communaute frangaise 

de Wallonië et de Bruxelles 
19 30 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 The shoes of the Fisher

man VS-film (1968) naar 
Morris L West 

22 50 Nieuws 

17 APRIL 
m 

BRT 

1400 Doe mee 
14 30 De extravagante dokter Do-

little VS-sprookjesfilm 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Waar is J o h n n y ' Bntse 

jeugdfilm 
1900 Boeket 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen-show 
21 05 Hallo met Henk 
21 55 Het recht om te sterven 

VS-weekendfilm 
2305 Nieuws 

N E D 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
15 32 O gaat dat zo ? 
1615 Familieportret 
1710 De film van Ome Willem 
1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
19 05 Expeditie in de jungle, doku

mentaire 
2000 Rudi Carrell show 
21 20 Solo de guitarra 
21 35 Nieuws 
21 50 Hoe bestaat hef 
22 30 Man over de vloer 
2255 Simon Carmiggelt 
2305 Nieuws 
2310 Lied van de week 
2315 WK-ijshockey, U S S R -

CSSR 

N E D 2 

1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
19 05 Wickie de Viking 
1930 Kareltjes koldenek kapno-

len 
1950 t Zand 33 
2025 BIJ ons in in het noorden 
21 15 Brandpunt 
21 55 Studio sport 
2245 Nieuws 
2250 Paaswake 

RTB 

1235 Tele-debat 
13 30 Sport pour tous 
14 00 Entree libre 
1430 Tuinieren 
1445 Waals toneel 
1630 Loisirs actifs 
1700 Follhes 
1745 A vos marques, spelpro-

gramma 
1855 Les Pilis 
1900 Spectacles 
1930 Antenne-soir 
1945 Le jardin extraordinaire 
2045 Le tournesol du pere Tsje-

choslovaakse tv-film 
21 55 La plus belle histoire 
255 Nieuws 

TI/-PROGMMMK9 

fMMi 
18 APRIL 
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BRT 

900 Doe mee 
930 Israëlitische uitzending 

1000 Protestantse eredienst 
11 00 Euchanstieviering 
11 55 Pauselijke zegen 
1220 Nieuwsmagazine voor ge

hoorgestoorden 
1400 Dag aan dag 
1430 Open school 
1500 Heme .met 2B nieuwe 

jeugdreeks 
1515 Labynnt, wielrennen Luik-

Bastenaken-Luik 
1730 Sesamstraat 
1805 Te Deumvan Jef Van Hoof 
1845 Ti-Ta-Tovenaar 
18 50 Van Pool tot Evenaar 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 Krisis bij de Waltons 
2255 Toren van Babel 
2350 Nieuws 

N E D 1 

1045 
1230 

1500 
1600 
1602 
1627 
1700 
1730 

1855 
1900 
1905 
1930 
2010 
2020 
21 15 
2205 
2245 

Paasviering 
Het spel van ziel en li
chaam religieus muziekdra
ma 
Teleac 
Nieuws 
Sesamstraat 
Paaseieren uit Slowakije 
Vesper 
Bericht van de wilde gan
zen 
TV-informatie voor Turken 
Nieuws 
Het wonder der natuur 
Cirkus Ahoy 
Hier Panjs hier Jan Brusse 
Brainwave 
Sonja's avond 
Corry en Caterina-show 
Nieuws 

NED. 2 

1825 Woord voor woord 
18 30 Paulus de boskabouter 
1835 Rogues Rock 

Donderdag 15 april - RTB 

LE FILS (1973) 

Psychologisch drama van Pierre 
Granier-Defferre 

Vri|dag 16 april - BRT 

IL NUMERO DIECI 

Italiaanse TV-film van Silvio Mae-
stranzi Het is het verhaal van 
Pater Kolbe die tijdens de oorlog 
in een koncentratiekamp vnjwillig 
de plaats inneemt van een mede
gevangene die IS uitgekozen om 
te worden neergeschoten 

Vri jdag 16 april - RTB 

LES SOULIERS 
DE SAINT-PIERRE (1968) 

Dramatische film van Michael An
derson naar het boek van Morris 
L West Anthony Quinn vertolkt 
de hoofdrol van een ruimdenkend 
paus die zijn hart en zijn verstand 
open stelt voor de betrachtingen 
van de mensen van ziin tiid 
Zaterdag 17 april - BRT (nam) 

DOCTOR DOLITTLE (1967) 

Muzikaal sprookje van Richard 
Fleischer Door het te groots opge
zette spektakel verliest de film de 
eenvoudige sfeer zo eigen aan 
het sprookje 
Woensdag 21 april - RTB 

LE CORBEAU (1942) 

Een dreigende donkere sfeer en 
een wat erg misdadig gezelschap 
zorgen voor geen prettige, wel 
voor een sombere pessimistische 
maar tevens meesterlijke film met 
een opmerkelijke vertolking 

1900 Panoramiek 
1915 Studio sport 
1925 IJsshow der kampioenen 
2010 Het abc en de open school 
2050 Dokter ja dokter nee 
21 30 Nieuws 
21 35 Zienswijze 
2235 Beeldspraak 
2300 Nieuws 

RTB 

930 Ulysse 
1000 Protestantse Paasdienst 
11 00 Euchanstievienng 
11 55 Pauselijke Paaszegen 
1220 Les oeufs de Paques 
1300 Nieuws 
1305 Concertissimo 
1345 Arts-hebdo 
1420 La petite maison dans la 

praine 
1515 Piste 
16 00 Luik-Bastenaken-Luik 
1730 Sportuitslagen 
1735 Carrefour 17 
1840 Gulp 
1845 Sportweekend 
1930 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 Suggestions 
2020 Baron von der Trenck 
21 10 Clafoutis, variete-program-

ma 
22 00 Ballet stars and stnpes 

19 APRIL 

BRT 

1430 Chitty, Chitty Bang, Bang, 
Bntse komedie 

1700 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Klem, klem kleutertje 
18 20 Hond op de vlucht 
18 45 In het wilde Australië doku

mentaire 
1915 Sporttribune 
19 45 Nieuws 
2015 Micro-Macro 
2045 Edward VII 
21 35 Wikken en wegen 
2210 Franciskus van Assisi, doku

mentaire 
2315 Nieuws 

N E D 1 

1600 Nieuws 
1602 Paradijs der dieren 
1630 Voorjaar m Wenen 
1845 TV-informatie voor Span

jaarden 
1855 Nieuws 
1905 Studio sport 
2000 Oren zien zwijgen 
20 20 Twee voor twaalf 
21 00 Samen of apart 
21 35 Nieuws 
21 50 Beryl's lot 
2245 Gedicht 
2246 Symbiose 
2250 Nieuws 
2255 WK-ijshockey U S S R -

USA 

N E D 2 

18 45 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
1905 Run, Joe run 
1930 Doctor Who 
2000 Nieuws 
20 25 Zaal Concordia 
21 25 Baretta 
2215 Aktua TV 
2255 Nieuws 

RTB 

1530 Lassie perd et gagne VS-
komedie (1949) 

17 00 Koncert 
1810 1, 2 3 j'ai vu 
1830 TF-Femmes 
1900 La pensee et les hommes 
1930 Lundi-sports 
1945 Nieuws 
2015 Antoine et Cleopatra TV-

film 

mÊmmtmmmmm 

20 APRIL 

BRT 

1700 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Wickie de Viking 

1830 Kom op je verhaal 
1910 Gastprogramma Het vnje 

woord 
1945 Nieuws 
2015 Daar gaat de laatste trein, 

musikal 
2045 Hard tegen hart weten

schappelijk 
21 40 Het slot van Blauwbaard, 

opera 
2240 Nieuws 

N E D . 1 

1855 Nieuws 
1905 Walt Disney prezenteert 
1955 De man van zes miljoen 
21 05 Portret van filmaktnce Ka

ren Black 
21 35 Nieuws 
21 50 TV-prive 
22 30 Cobra-dokumentaire 
2225 Nieuws 

N E D . 2 

1845 
1855 
1905 

1930 
2000 
2025 
21 15 

2200 
2240 
2250 

Paulus de boskabouter 
Nieuws 
De geheime schatten van 
de Rode Zee 
Tweekamp 
Nieuws 
De gebroeders Lautensack 
Admiraal N/lichiel Adnaans-
zoon de Ruyter, dokumen
taire 
Hier en nu 
Songs of Praise 
Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1810 1,2,3 j'ai vu 
1830 Seniorama 
1900 La barbe a papa 
1925 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 La poupee sanglante 
21 10 Situation 76 
21 55 Absurde n'est-t-il pas ' 

21 APRIL 
BRT 

1600 Schooltelevisie 
1630 T ip top 
1745 Ti-Ta-Tovenaar 
1750 Gans De Panne, spelpro-

gramma 
1850 De onzichtbare man 
1945 Nieuws 
2020 De herberg in t Misver

stand TV-spel 
2230 Resonantes 
2320 Nieuws 

N E D 1 

1500 
1530 
1610 
1650 
1715 
1740 
1815 
1855 
1905 
1950 
2000 

2135 
2150 

2305 
2335 
0020 

Teleac 
De ooievaarstrek 
De kijkdoos 
De reizen van Kim 
De trom van Pandoera 
Schooltelevisie 
Teleac 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Zendtijd politieke partijen 
De kardinaal VS-speelfilm 
(1963) naar Morton Robin
son 
Nieuws 
De kardinaal, vervolg van 
speelfilm 
Panoramiek 
Studio sport 
Nieuws 

N E D 2 

1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
1905 Jouw wereld, mijn wereld, 

gezinsprogramma 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Radio Veronica aan land 
2230 Starsky & Hutch, nieuwe 

VS-politiereeks 
2230 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1645 Feu vert 
1845 Histoire de lire 
1855 Barpapa 
1900 La barbe a papa 
1925 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2020 Chansons a la carte 
21 30 Le corbeau, Franse 

(1942) 
2255 Nieuws 

film 
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DOSFELINSTITUUT 
Stev ig o p g e b o u w d e fe i ten- en c i j fe rdoss ie rs me t pol i t iek 
g e f u n d e e r d e kommentaa r . 

D O S F E L D O K U M E N T E N 

UNIVERSITA IR O N D E R W I J S (50 fr.) 

H E R V O R M I N G V A N DE S T A A T S I N S T E L L I N G E N 

M E N S , A R B E I D , K A P I T A A L 

He t onde rnemings rech t en de a rbe idsve rhoud ingen w o r d e n 
In het kade r v a n een g e ë v o l u e e r d begr ip ove r e igendoms
rech t b e k e k e n . Een inleiding to t een boe iende maar t e v e n s 
ingew ikke lde mater ie. (50 fr.] 

D O S S I E R B R U S S E L : C U F E R S EN P R O G N O S E S 

A a n de hand v a n b e t r o u w b a a r s ta t is t isch mater iaa l w o r d t 
een mode l opges te ld da t m o e t toe la ten de d e m o g r a f i s c h e 
evo lu t ie van Brusse l en de posi t ie v a n de Neder lands ta l igen 
nu en to t 1980 te voorspe l len . 
Een belangr i jk e lement in het dossier . (50 fr.) 

B IBL IOGRAFIE V A N DE V L A A M S E B E W E G I N G 

Een b i j gewerk te b ib l iograf ie van b o e k e n en t i jdschr i f tenar t i 
kels i.v.m. de V l a a m s e B e w e g i n g o v e r de per iode 1945-1970. 
Z o w e l v o o r vaklu i als v o o r w e r k e r s in het ve ld. (150 fr.) 

DE O N T W I K K E L I N G S H U L P IN O N S L A N D (100 fr.) 

W E L Z I J N S P R O B L E M E N IN V L A A N D E R E N : B E V O L K I N G 
EN R U I M T E 

Een p rak t i sche g ids bi j e e n dee laspek t v a n de ru imte- en 
mi l ieuprob lemat iek hier. (100 fr.) 

D O S F E L N O T A ' S 

D e z e w e r k n o t a ' s be l ichten pol i t ieke p rob lemen hee t v a n d e 
naa ld . 

In deze reeks zi jn n o g v e r k r i j g b a a r : 

O V E R H E I D S H U L P A A N HET B E D R U F S L E V E N 

W a t me t de s teun a a n bed r i j ven in moei l i j kheden ? 

A N A L Y S E V A N O N Z E VERKEERSPOLIT IEK (30 fr.) 

DE P A R L E M E N T A I R E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N DE 

B R U S S E L S E V L A M I N G E N (30 fr.) 

Een onm isbaa r s tuk in het d e b a t o v e r d e spl i ts ing v a n het kies
a r rond i ssemen t Brussel.61 

D O S S I E R B R U S S E L S E Z I E K E N H U I Z E N 

Een blik o p de Brusse lse j anboe l (30 fr.) 

DE MATERIELE B E N A D E L I N G V A N DE V L A A M S E GE
M E E N S C H A P 

Fei tendossier ove r de ove rheve l i ngen v a n mi l ja rden v a n 
V l a a n d e r e n naar Wa l lon ië (30 fr.) 

A l l e b e s t e l l i n g e n k u n n e n g e b e u r e n d o o r s t o r t i n g o p b a n k r e 
k e n i n g n u m m e r 435-0254251-94 van D o s f e l i n s t i t u u t , T r i b u 
nes t raa t 14, 1000 B r u s s e l , te l . 02/219.12.02. 

ZO<K€RC]€S 
— Jonge heer zoekt werk als regent 
plastische kunsten of studiemeester-
opvoeder. Wie helpt m i j ' 
Kontakt langs gemeenterld. H.C. De 
Vnendt, tel. 02-569.17.79 na 19 u. te 
Schepdaal. N 46 

Socio-kulturele vereniging, gevestigd 
te Brussel, zoekt echtpaar of alleen
staande als concierge voor onder
houd van de kantoren Goede w/edde 
en inwoning, verwarming, gas, elektri
citeit en water. Schrijven onder de let
ters AS 01 aan beheer blad. N 29 

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 

HANDELSVERTEGENWOORDIGER 
GEZOCHT 

Firma Medische Apparatuur zoekt dy
namisch vertegenwoordiger sektor 
Oost- en West VI. -i- VI. Brabant 
Z.W. Senator O. Van Ooteghem, 
Rode Kruisstraat 7, 9219 GENT
BRUGGE. Tel.: 091/30.72.87. 

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. 
091-44.6790. N 47 

Gevraagd. Vlaams meisje — moet 
wel degelijk de Franse taal kunnen 
spreken — om op te dienen in een 
cafè-restaurant. 
Zich wenden : Taveerne-Restaurant 
« CHECK-POST ...IJzerenkruisstraat 

84, 1000 Brussel Tet 02-218.29.88 
N 4 3 

Blankenberge. Jobstudente vanaf 16 
jaar gevraagd voor spijshuis Béarnai-
se, de Smet de Naeyerlaan 86, te 
Blankenberge. Tel. 050/41.36.54. 
Per iode: Pasen, Pinksteren, juli of 
augustus. 

N49 

Zoeken passend werk : 

— Juffrouw in het bezit van bande
rus-attesten voor daktylo en bureel-
werk V.911 

— Jongeman in het bezit van diplo
ma A2 mechanika, V 921. 

— Juffrouw, regentes snit en naad. 
Niet noodzakelijk in het onderwijs. 
V 934 

— Jongeman, lager middelbaar on
derwijs. Zoekt betrekking als be
diende of magazijnier V 938. 

— Jongeman in het bezit van diplo
ma A2 mechanika V 1033. 

De personen die een passende be
trekking voor deze werkzoekenden 
weten, gelieven onverwijld kontakt op 
te nemen met Paul Peeters, algemeen 
sekretans van de VU, Mechelseweg 
62, 2920 Kapelle-o/d-Bos. Tel.: 015/ 
71 1422. 

N51 

Gehuwde dame (33 j.) met diploma 
A6-A2 en ervaring als steno-dactylo 
van 1961 tot 1969 (toen werk gestopt 
na geboorte van tweede kind) met als 
talenkennis Nederlands en Frans en 
noties van Engels en Duits zoekt half-
time betrekking als steno-dactylo, al
gemeen bureelwerk of sekretariaat in 
't Paiottenland of de streek van Aalst. 

Laatstejaarsstudente in kantoorwerk, 
18 i. oud, ongehuwd, met reeds stage
ervaringen en kennis van dactylogra-
phie en Nederlands en Frans steno, 
zoekt betrekking in Brussel of omge
ving. 

Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr. J. Valke
niers. 

uo bcmden 
TiTJSEN nu 

Luikersteenweg 32 
3800 Sint-Truiden 
Tel. (011)67.27.07-67.41.92 

Luikersteenweg 184 
3700 Tongeren 

Tel. (012)23.05.69 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Ter. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

De jaarlijkse Y.A.B.-Autorally 

geniet steeds een reusachtige bijval. 

Dit jaar heeft hij plaats op zondag, 9 nnei, met 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 130.000 fr. Elke deelnemer ont
vangt tenminste voor 400 fr. aan zeer nuttige waren. 

De prijsuitreiking heeft plaats op zaterdag, 15 mei, in het 
Sport- en Kultuurcentrum, te Melse. 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. 

nfinBCuoun 
KWEKERIJEN J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/69.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

- OPEN S ZATERDAGS 
Kleurenkataloog op aanvraag 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 0643 
Na 18 u 4254642 

P.V.B.A. Rom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 — 2921 Nieuwenrode 

Tel.: 015/71.12.40 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel.: 02/268.14.02 

107ovr.V.U.Ieilen 
R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
StMflhouw*niv*st, 52 AntMfp«i T.1.03.ÏI.3S.83. 

DE OUDE KRING 
Cafe-vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannpmer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef. 

Schilderstraat 33.2000 Antwerpen 
(031/3745 72) 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER. BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EM ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 
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) 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten. TWINTK3 JAAR WAARBOBQ. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans liet 
land. P.VBAINDUSTRADE Vanderzijpenstr. 
12, Wemmel (Bt) - Tel. 02/79.20.00. 

ELECTRA-BREE p.v.b.a. 
Electro — Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188 - 4624 77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/441742 -44.1743 
MIELE - AEG - LINDE 

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

p.v.b.a. 
LIERSEVLOERHANDEL 

Lisperstraat 49 — 2500 Lier 
Tel.: 031/80.14.71 
BTW 404 067 059 

lustreiie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050 /354 04 

BOUWBEDRUF 
LUCILEGEMS 

Vaartstraat. 9 - 2251 MASSENHOVEN 

Uit sympathie 

WIJ-LEZERS 

HEBBEN 

EEN BOONTJE 

VOOR 

WIJ-ADVERTEERDERS 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 
Het kan nog ' De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie
duisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met zijn 1001 mogelijkheden, zijn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom kijken ' Ter plaatse of op plaatjes ' Maak NU een 
afspraak. Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN UW ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

ANTWERPEN : MEIR 18 - TEL. (031)31.78.20 

GENK : WINTERSLACSTRAAT 22 - TEL. (011)35.44.42 

CENT : ONDERBERCEN 43 - TEL. (091)25.19.23 

LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL. (016)23.37 35 

BRUSSEL : KOLONIENSTRAAT 50 

SINT-NIKLAAS . ZAMANSTRAAT 53 

15 APRIL 1976 
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Op 25 april aanstaande wordt te 
Brugge een dialoogdag ingericht 
over «Vlaanderen in Europa en in de 
wereld ». Hiermee wordt de reeks van 
diskussiedagen verdergezet, tijdens 
dewelke VU-kaderleden en -mandata
rissen, samen met buitenstaanders, 
eksperten en andere belangstellen
den hun wederzijdse meningen toet
sen. Zodoende komt men tot een hel
derder inzicht in en tot betere integra
tie van algemeen politieke stand
punten binnen de partij. 

BRUGGE 

ZONDAG 25 APRIL 

cnE 

IN 

DE 
EEN NIEUW GEGEVEN IN DE 
VOLKSNATIONALE STRIJD ? 

De internationale dimensie in onze 
strijd voor een Vlaamse Staat is niet 
een nieuw gegeven. Reeds vroeger 
heeft de Volksunie herhaaldelijk via 
kongresbesluiten of via haar parlemen
taire aktiviteit haar belangstelling hier
voor laten blijken. Verwijzen we maar 
even naar de kongresbesluiten van 
1971 waar de VU als eerste partij een 
programmatische aanpak van de ont
wikkelingssamenwerking vooropstel
de. Ook het kongres van 1975 inte
greerde in zijn sociale bekommernis
sen een nieuwe internationale arbeids
verdeling. De Dosfel-nota van G. Car-
ron inzake ontwikkelingshulp en daar
na het Dosfeldokument «Ontwikke
lingssamenwerking in theorie en prak
tijk» van Renard en Vleugels zijn 
onontbeerlijke «handboeken» gewor
den voor wie zich in Vlaanderen over 
de rol van Belgiè tegenover de Derde 
Wereld wil informeren. En wat dan niet 
te zeggen over de vloed van aktivitei-
ten op het vlak van de Europese poli
tiek, de VU-akties voor de zelfstandig
heid en de vrije uiting van alle volkeren 
waar ook in Europa (zowel in Oost- als 
in West-Europa), de scherpe uiteenzet
tingen van een Van der Eist, een De 
Bruyne, een Coppieters, e.d. in Kamer 
en Senaat. En kent U het Dosfel-doku-
ment « Belgische en Europees Federa
lisme » van Van Wauwe en de Werkno-
ta « Wapenreduktie en Collectieve Vei
ligheid» van hetzelfde Dosfel-Insti
tuut? 
Bij de oprichting binnen de partij van 
een werkgroep «Internationale poli-

;/̂  ; *-. -^ 

tiek » (o.l.v. de senatoren De Bruyne en 
De Facq) werd alras de noodzaak aan
gevoeld om de verspreide gegevens 
en de opinies die in de V U leven op 
een «dialoogdag» samen te bundelen 
en ze aan een kritisch onderzoek te 
onderwerpen. 
Dit «gewetensonderzoek» lijkt ons 
juist nü zeker aangewezen. 

VLAANDEREN - EUROPA, 
WAARHEEN? 

Er is de Europese problematiek die 
dagelijks grote koppen haalt in de 
kranten. De flop, die het topberaad te 
Luksemburg is geworden, moet ons 
doen nadenken of het Europa van de 
Negen de goede weg heeft inge
slagen. 

We worden meer en meer voor de 
keuze gesteld, — en het Tindemans-
rapport, hoe «voorlopig» ook, laat het 
ergste vermoeden —, tussen een Euro
pees Jakobijns staatsnationalisme of 
een «Europa van de menselijke instel
lingen dat slechts zal slagen op grond
slag van een Europa der Volkeren» 
[A. Demedts). 

De rechtstreekse Europese verkiezin
gen kunnen een bedreiging vormen 
voor de verovering van een eigen 
Vlaamse Staat. 

Het Europa van de Negen blijkt dicht 
betrokken in de dialoog tussen Noord 
en Zuid. De betrekkingen met de 
OPEC-landen, met de Arabische lan
den en met de zgn. ACP-landen zijn 
onderwerpen van urgent aktueel be
lang. 

EEN INTERNATIONALE 
EKONOMISCHEORDE 

Een tweede reeks van problemen 
waarmede de West-Europese indus
trielanden worden gekonfronteerd is 
de groeiende bewustwording van de 
ontwikkelingslanden dat politieke zelf
standigheid en ekonomische zelfstan
digheid hand in hand moeten gaan. 
De Groep der 77 (ontwikkelings
landen] heeft in Manila een eisenpak
ket voorbereid dat binnenkort aan de 
industrielanden zal worden voorge
legd op de 4e UNCTAD Conferentie. 
Een internationale regeling voor dat 
grondstoffenvraagstuk moet gevon
den worden die de ontwikkelings
landen-producenten een rechtvaardig 
en vast inkomen biedt, die de armste 
ontwikkelingslanden (die niet over die 
grondstoffen beschikken) een onaf
hankelijke en gelijkwaardige ontwikke
ling waarborgt, maar die ook de indus
trielanden de waarborg biedt via ge
waarborgde bevoorrading de eigen 
ekonomie te stabiliseren. 
Ook de industrializering van de Derde 
Wereld komt meer en meer ter sprake 
en direkt daaraan verbonden het pro
bleem van de technologie-overdracht 
en de rekonversie. 

SPEELT VLAANDEREN EEN ROL? 

In die reeks van konferenties, onder
handelingen, topbijeenkomsten, ver
dragen, speelt Vlaanderen slechts se-
kundair een rol via de Belgische rege
ringsonderhandelaars. 
Het Belgisch establishment dat op het 
binnenlandse vlak, ondanks een zeke
re «regionalisering», zorgt dat Vlaan
deren nog steeds eisende (maar niette
min betalende) partij blijft, is in onze 
buitenlandse relaties nauwelijks be
wust van enige Vlaamse refleks terza
ke. 

Tijdens de « dialoogdag » willen wij niet 
alleen de internationale problematiek 
als zodanig onder ogen nemen, maar 
ze onmiddellijk beschouwen in het 
licht van een autonome Vlaamse 
Staat. 

BELGISCHE 
ONTWIKKELINGSSAMENWER
KING 

In dit licht zal het ongetwijfeld van 
belang zijn op de dialoogdag de rol 
van België in de ontwikkelingssamen
werking te ontleden. Er zal zowel gedis-
kussieerd worden over het beleid (is 
er wel een beleid?) inzake ontwikke
lingssamenwerking, als over de manier 
waarop de Vlamingen daarbij inge
schakeld worden. Wij moeten naar 
een ontwikkelingsbeleid streven dat, 
wars van elke neo-kolonialistische be-
dilzucht en tevens wars van dromeri
ge utopieën, op basis van gelijkheid 
met de ontwikkelingslanden onderhan
delt over wat wij samen kunnen doen 
om tot de meeste doelmatige oplos
sing te komen. Wij moeten dit ontwik
kelingsbeleid tevens vnj maken uit de 
Belgisch-Brusselse knel: dat betekent 
niet zozeer kansen (tewerkstelling) 
voor Vlamingen scheppen, maar wel 
het aan bod laten komen van eigentijd
se ideeën bij jonge krachten, die in 

Vlaanderen maar op een kans zitten 
te wachten om hun originele bijdrage 
te mogen leveren. 

WIE KOMT NAAR DE 
DIALOOGDAG? 

Als inleidende referenten hebben wij 
beroep gedaan op twee specialisten 
terzake, die ook internationaal hun 
sporen reeds verdienden. Senator 
Hektor De Bruyne, lid van de Raad 
van Europa, spreekt over de Europe
se problematiek. De Bruyne was on
langs voor diezelfde Raad van Euro
pa verslaggever over het rapport-Tin-
demans. Als inleider over de Derde-
Wereld-problemen kozen wij prof. dr. 
Jef Maton, van de Rijksuniversiteit te 
Gent. Hij is herhaaldelijk als specia
list geraadpleegd door de grote inter
nationale instellingen, en is ook in de 
VU een bekende verschijning (o.a. 
als spreker op het VU-Kongres van 
1975 te Oostende). 
De apoteose van deze dialoogdag 
zijn natuurlijk de slottoespraken. 
Prof. dr. Henk Brugmans (prorektor 
van het Europa-kollege te Brugge) is 
zo vriendelijk geweest onze uitnodi
ging te aanvaarden om zijn opvat
tingen over Europese éénwording op 
de dialoogdag mede te delen. VU-
voorzitter Hugo Schiltz zal tenslotte 
de synthese van de dialoogdag bren
gen. 
Een goede raad voor iedere WlJ-le-
zer: laat voor één keer de komende 
gemeenteraadsverkiezingen met rust 
en kom naar Brugge op 25 april! 

Senator Eugeen de Facq 
Voorzitter van de 4e dialoogdag. 
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