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WALLONIË 
EEN BLOK 
AAN ONS BEEN 
De kongressen van het VEV en 
van het ACV zijn, elk op hun 
manier, tot het besef gekomen 
dat er tussen Vlaanderen en Wal
lonië diepgaande mentaliteitsver
schillen bestaan en een verschil 
in visie dat op elk denkbaar ter
rein tot uiting komt. 
Wij zijn ons daarvan reeds gerui
me tijd bewust, maar dit besef 
dringt vandaag ook steeds meer 
door in knngen die voorheen 
vaak de neiging vertoonden onze 
fundamentele gemeenschapspro
blemen nogal gemakkelijk af te 
wimpelen met de dooddoener 
«taalkwesties ». 
Een dagelijks aangroeiende 
groep van Vlaamse patroons én 
van Vlaamse vakbondsmensen 
komen tot de vaststelling dat zij 
de problemen rond werken, wo
nen en wandelen in onze samenle
ving op een andere manier zou
den aanpakken dan de Walen. En 
zij zijn er steeds meer van over
tuigd dat dit voor onze maat
schappij, en zeker voor onze 
Vlaamse gemeenschap, ook be
vredigender resultaten zou ople
veren. 

Nu ervaren zij de andere kijk en 
benaderingswijze van de Walen, 
die hen vaak geheel of ten dele 
worden opgedrongen, dikwijls als 
hinderend of het stuurt hen we
gen op die zij niet wensen te 
bewandelen. De Walen worden 
op hun beurt al evenzeer geïrri
teerd door de Vlaamse houding 
op velerlei gebied. 
Vlamingen en Walen voelen zich 
allebei gefrusteerd. Zij zijn lotsver-
bondenen, jawel, maar zoals men
sen die naar de vrijheid vluchten, 
maar met een ketting aaneenge-
klonken blijven. 
Binnen de unitaire staat België, 
die door Eyskens weliswaar offi
cieel voorbijgestreefd werd ver
klaard, maar nog lang niet dood 
is, ondanks het pseudo-regionalis-
tisch gesteutel van de jongste 
jaren, ervaren wij de Walen als 
een blok aan ons Vlaamse been. 
Zij verhinderen de Vlaamse natie 
zich te ontplooien en te ontwikke
len naar eigen inzicht en volgens 
eigen tempo. En ik ben ervan 
overtuigd dat vele Walen, die een 
gezond zelfbewustzijn bezitten 
en nog op eigen kracht en moge

lijkheden kunnen vertrouwen, de 
Vlarningen al evenzeer als een 
blok aan hun been ervaren. 
Wat de VEV-ers en de ACV-ers 
vandaag aanvoelen, verwoordde 
André Renard vanuit zijn maat
schappijvisie reeds 15 jaar gele
den. Men moet naties, die op vele 
terreinen verschillende wegen op-
willen, niet tegen hun zin aan 
elkaar geketend houden. 
Precies daarom zijn wij al zolang 
overtuigde voorstanders van een 
eerlijk federalisme. 
De meest perfiede tegenstanders 
van een werkelijke pacifikatie tus
sen onze gemeenschappen zijn 
zij die, met het drogargument dat 
«nationale solidariteit» heet, de 
onbevredigende situatie van nu 
willen bestendigen. 
Laat de Vlamingen en de Walen 
vrij hun weg gaan en vanuit de 
vertrekbasis van een werkelijke 
autonomie zullen zij in federaal 
verband hechter samenwerken 
dan nu mogelijk is. Zonder dat de 
ene natie zich gehinderd of gepa
rasiteerd moet voelen door de 
anderen. 

Paul Martens 

VOLGENS 
EEN 
OPINIEPEILING 

De meerderheid van de bevol
king in gans België is ervan 
overtuigd dat de Volksunie 
winst zal boeken bij de komen
de gemeenteraadsverkiezin
gen. 

Velen vinden ook dat er met Tindemans niet veel veran
derde in ons land. En wat er veranderde, werd slechter. 

(zie biz. 3) 

c. 

STANDPUNT VAN HET 

VLAAMS EKONOMISCH VERBOND 

Op het jubileumkongres van het Vlaams Ekonomisch Verbond (Gent, 
8 april j.l.) dat als thema had «Een ondernemingsdoktrine voor de 
komende jaren» formuleerde voorzitter Vaast Leysen (foto) het 
VEV-standpunt als volgt. «Voor de keuze gesteld tussen de vrije 
marktekonomie — sociaal gekorrigeerd en door ons Verbond daar
om sociale marktekonomie genoemd — waarin zin voor initiatief en 
innovatie vrije teugel krijgen en anderzijds de centrale planekonomie, 
waarbij de Staat bepaalt wat iedereen mag en moet produceren, ver
kopen en verbruiken, kiest de kwasi totaliteit van de Vlaamse bevol
king voor de marktekonomie Ook kiest zij voor het pnvé-bedrijf 
boven het overheidsbedrijf. Die overtuiging stoelt op de pragmati
sche ervaring dat marktekonomie en privé-bedrijf het de laatste 
decennia in feite toch niet zo slecht hebben gedaan voor onze wel
vaart, terwijl de resultaten van het overheidsbedrijf — bij ons en 
elders — meestal met erg schitterend waren » 

IN MEMORIAM 

MR. 

GERARD ROMSEE 
«Wanneer men het leven van 
deze man overschouwt geeft 
men er zich rekenschap van hoe 
tragisch dit leven, evenals het 
leven van een dr Ellas en vele 
anderen geweest Is. Tragisch 
door de strijd die zl] gevoerd heb
ben In de eerlijke overtuiging 
hun volk en hun Ideaal te die
nen ». fFrans Van der Eist, 

zie bIz. 18) 

Zia bIz. 6 
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PIRSSPICG DE VLAAMSE PERS 
Paastijd, sprokkeltijd voor de nieuwsgaring In de meest verschillende onder-
werphoeken. Doorheen de nevelstrepen van het vroege zomerweer met JEF 
ANTHIERENS even peilen doorheen de mist van de geschiedenis naar de 
figuur van racist Mercier zoals Anthierens hem noemde in DE POST na de 
polemiek, ontstaan in het kader van de Wies-Andersenshow Van dit verleden 
naar de moeizaam op gang komende Europese toekomst waar PROFESSOR 
BRUGMANS in DE STANDAARD beschouwingen wijdde aan het verkiezings
systeem voor de nog steeds in de lucht hangende rechtstreekse Europese 
verkiezingen. 
En dan volop terug in de kringetjes van onze eigen Belgische problemenvij-
ver. Nabeschouwingen bij het kongres van het Vlaams Ekonomisch Verbond 
in de FINANCIEEL EKONOMISCHE TIJD en in HET LAATSTE NIEUWS over 
de Waals-Vlaamse spanning die zich ook duidelijk manifesteerde op het kon
gres van het ACV 
Het wetsvoorstel van VIK ANCIAUX om gedaan te maken met het bedrogstel
sel bij de Brusselse agglomeratieraadsverkiezingen met het voor één dag tot 
het leven wekken van FDF-Vlamingen lokte ondermeer in GAZET VAN ANT
WERPEN een juiste kommentaar uit. In HET VOLK krijgen wij de vinger 
gelegd op de oude wonden van de Limburgse steenkolenpolitiek die nog 
steeds als koloniaal wisselspel gebruikt wordt door de Belgische en Waal
se grootindustrie. 

p \ p P ( ~ ) S T ®" ^"•'^ '^'^^ allerlei zou aanmatigen, 
^^^ i T W J l gig -,g bijvoorbeeld de bestaande 

struktuur van de Gemeenschap op de 
helling zou zetten, ja, dan zou het wat 
anders worden i 
Giscards suggestie bevredigt dus nie
mand De nationalisten zien er een 
begunstiging in van Benelux, Dene
marken en Ierland De federalisten 
zeggen daarentegen, dat een zo klem 
aantal beschikbare zetels als het huidi
ge, onvoldoende speelruimte geeft 
voor een spannende verkiezingscam
pagne Want als er veertien Belgen 
worden «gekozen», kan men van 
tevoren met redelijke zekerheid bere
kenen, hoeveel zetels elke partij be
haalt Maar wie kan er zijn vóór een 
verkiezings-« strijd», waarvan de uit
slag bij de start vrijwel vaststaat''» 

«zo verbood kardinaal Mercier zijn 
priesters om het katolieke Vlaamsge-
zinde weekblad «Ons Recht» te le
zen Wie dat verbod overtrad be
ging doodzonde 
Mercier legde ook de dominikaan 
Jules Callewaert, die het opnam voor 
de Vlamingen, spreekverbod op en 
liet hem verbannen naar Ierland 
Toen het blad « Ons Vaderland » deze 
onbegnjpelijke uitbarstingen van haat 
(uitgaande van een kerkvorst die ten 
slotte de liefde moet prediken) aan
klaagde, kregen Mercier's priesters 
verbod om ook dat blad te lezen 
Alweer op straf van doodzonde 
Tegen de Vlaamse priester Spae-
ninkx heeft Mercier het onomwonden 
gezegd «Ik maak deel uit van een 
volk dat bestemd is om te heersen, u 
daarentegen van een volk dat geroe
pen IS om te dienen » De kardinaal zei 
dat natuurlijk allemaal in het Frans, 
want voor hem was het Nederlands 
een « grof en volks dialekt» 
Ik geef het eerlijk toe ik had Mercier, 
ten aanzien van zoveel kijkers, geen 
«schurk» mogen noemen 
Ik had hem zijn juiste naam moeten 
geven Mercier was een racist » 

De Standaard 
«De gaullisten hebben tot dusver 
tegen de « overrepresentatie » van de 
«kleine» landen met geprotesteerd, 
omdat ze de hele Straatburgse verga
dering met voor vol aanzien Maar — 
als die straks direkt verkozen zou zijn 

HET LAATSTE NIEUWS 
«Als de Waalse bevolking iets geeft 
om de eenheid van het land, waar het 
slechts bij te winnen heeft, dan moet 
ze wat meer rekening houden met de 
meerderheid in Vlaanderen in plaats 
van die verder te willen kleineren, 
overklassen en af te luizen 
De kentenng in Vlaanderen heeft 
geen keer Politieke partijen als de 
CVP en de PVV hebben dit ingezien 
De BSP en het ABVV nog met en zij 
zullen dit ondervinden Het ACV zal 
er ook de besluiten moeten uit trek
ken Dit IS van groot belang, aange
zien de chnstelijke vakbond stand
punten inneemt en voorstellen doet in 
verband met de tewerkstelling en de 
demokratisatie van het bedrijfsleven. 

die geldige uitgangspunten zijn voor 
de bespreking waarop deze vakbond 
aanstuurt en die kunnen bijdragen tot 
het bereiken van de noodzakelijke 
overeenstemming Tenzij ze zouden 
gekelderd worden door kortzichtige 
doctnnairen uit eigen rangen » 

Het Volk 
«De afgesloten kontrakten worden 
slechts voor ongeveer 80 th nage
leefd De reden daarvan is dat een 
licentie voor drie maanden door het 
ministerie van Ekonomische Zaken uit
gereikt, de staalnijverheid machtigt tot 
het invoeren van 1 900 000 ton Ameri
kaanse kolen Men beweert dat de 
aankoopprijs van deze ingevoerde ko
len voordeliger uitvalt omdat deze 
Amerikaanse kolen bestemd waren 
voor Japan en omdat dit land deze 
invoer afwees Dit heeft dus weer een 
betwisting veroorzaakt over de ver
koopprijzen van de Kempische kolen 
Deze situatie duurt nu reeds verschei
dene jaren Het ene jaar koopt men 
kolen in Polen tegen dumpingprijzen, 
waardoor KS op dat ogenblik ook 

dezelfde dumpingprijzen zou moeten 
toepassen, het volgende jaar koopt 
de staalnijverheid in Australië en dan 
weer in Amerika Men schuimt dus de 
internationale markt af en in de peno-
des dat men in het buitenland geen 
goedkopere kolen kan aanwerven, 
moet de KS haar produktie leveren 
tegen vastgestelde prijzen die op dat 
ogenblik lager liggen dan de internatio
nale prijzen omdat de aanpassing 
steeds enkele maanden later ge
beurt » 

GAZET VAN A N T W E R P E N 
« Radikaler en eerlijker is het VU-wets-
voorstel van kamerlid Anciaux, ge
steund door CVP-kamerlid Diegenant 
en PVV'er De Winter Men wil beko
men dat de kandidaten op afzonderlij
ke lijsten opkomen, lijsten per taal
groep 
Door Brusselse parlementsleden 
stemmen te laten ronselen in Vlaams-
Brabant en door «Vlamingen» te la
ten verkiezen voor de agglomeratie-
.-aad, met franstalige stemmen, zijn 
twee vormen van kiesbedrog die met 
langer kunnen worden geduld 
De vraag blijft natuurlijk of er in het 

parlement een meerderheid gevon
den kan worden Daartoe is minstens 
een solidaire houding vereist vanwe
ge de Vlaamse verkozenen Het 
wordt een soort test inzake Vlaamse 
betrouwbaarheid » 

TIJD De 
Financieel 

Ekonomische 
«De socialistische vertegenwoor
digers in het parlement opteerden 
ervoor met de kennelijke bedoeling 
de industnele reconversie van Wallo
nië de overheidstoer te doen opgaan 
Dat Vlaanderen een ander gebruik 
maakt van de wettelijke mogelijkhe
den behoort tot de essentie van de 
regionalisatie en dat een werkgevers
vereniging zoals het Vlaams Ekono
misch Verbond in dit bestek ijvert 
voor de soci&ie marktekonomie en de 
ondernemingsgewijze produktie als 
voorwaarde voor een nieuw overleg 
en voor een eigen model van mede
zeggenschap voor de werknemers, 
moet ook in het raam van de regionali
satie worden gezien 
Het gaat ten slotte om een normale 
evolutie die met meer te stuiten is » 

^ R T 

Zo zag tekenaar GAL (De Nieuwe) « hoofdredakteur 

DE FRANSTALIGE PERS 
Zelfs voor « La Libre Belgique» moet de taalwet te Schaarbeek 
gewoon worden toegepast. Uit een artikel in « Le Soir» bli jkt weer 
eens dat de Franstalige kultuurgemeenschap Inzake buitenlands kul-
tuurbeleld heel wat meer inspanningen doet dan de Vlaamse. 
Ook in « Le Soir» waarschuwt J. Van Rijn tegen de pogingen om een 
en ander recht te zetten in verband met de agglomeratieraad en de 
Vlaamse aanwezigheid te Brussel. Uit dezelfde krant vernemen we 
ook dat Luik binnenkort wordt uitgeroepen tot « hoofdstad van het 
Waalse water». 

L i LIBBE BELmilüE 
«In het geval Schaarbeek kan het 
arrest van vandaag op morgen 
worden toegepast zonder dat de 
belangen van de ambtenaren in 
het gedrang komen De enige 
belangen die aan de orde zijn zijn 

de elektorale belangen van de 
burgemeester en zijn politieke 
vnenden, die vlak voor de ge
meenteraadsverkiezingen ver
rukt zijn over het buitenkansje 
dat ze krijgen om hun blazoen op 
te poetsen 
De wet IS de wet en ze moet wor
den toegepast» 

LE SOIR 
« W I J horen wel nooit meer zeg
gen — zoals dat het geval was 
voor vijf jaar '— dat Brussel de 
hoofdstad van Vlaanderen is of 
moet zijn Die onzinnige pretentie 
schijnt definitief weg gesneden te 
zijn door het grondige verkiezings
mes van november 1971, en dat 
18 ongetwijfeld een verheugende 
zaak » 

«Zowel in Quebec als in Fransta
lig België is er vandaag de wil om 
de kulturele uitwisselingen van ge
meenschap tot gemeenschap te 

verstevigen Theoretisch is er 
mets op tegen dat deze uitwisse
lingen worden georganizeerd De 
Nationale Raad van Quebec en 
de Conseil culturel de la commu-
nauté frangaise zijn beide be
voegd inzake opvoeding en kui
tuur Het pnncipe van de interna
tionale bevoegdheid van de kul-
tuurraden staat in de Grondwet 
Men moet alleen de toepassing 
van dit pnncipe vastleggen in een 
ontwerp van wet waarover de 
Raad van State reeds om advies 
werd gevraagd.» 

« De raad van beheer van de eko
nomische raad der provincie Luik 

heeft besloten de streek van Luik 
voor te stellen als zetel van de 
Waalse wateradministratie 
De raad stelt een geografisch 
argument voorop Het hydrogra
fisch stelsel van de Maas schijnt 
het sleutelstuk van het Waals 
waterpotentieel en Luik de sluit
steen van dit geheel Rond de 
Luikse Maas krijgen de Waalse 
eisen en zorgen vorm 
Daarbij komt het argument van 
de wetenschappelijke omgeving. 
de universiteit telt niet minder dan 
veertien onderzoekeenheden in 
verband met de waterproblemen 
Te Luik is er ook nog het Belgisch 
Centrum voor de studie van de 
waterproblemen » 

ITAÜE AN<JL£TCRR6 
QEL<ii(poe H?*>»C6 

ALLE-

in het Brusselse weekblad Spécial zag Jacques Faizant de «gezondheidstoe
stand » van verschillende Europese naties. Zijn zedenles : « Voor uw gezond

heid, voer oorlog tegen de hele wereld, en ver hes hem I» Hij gaat er van uit dat 
de Duitse Bondsrepubliek momenteel de « gezondste » is van de hele bent 

WIJ t 22 APRIL 1976 



i^KTU^LIKIT 

OPINIEPEILING TWEESPALT IN HET ACV 
In het tweede gedeelte van de UNIOP-peiling, uitgevoerd in opdracht van de 
dagbladen Le Soir en Het Laatste Nieuw/s, v*/erden vragen gesteld in verband 
met de komende gemeenteraadsverkiezingen (10 oktober 1976). 
Uit deze opiniepeiling, die doorging in de periode tussen 17 en 24 maart ]l., blijkt 
o.m dat er zowel in Vlaanderen als in Wallonië en in de Brusselse agglomeratie 
veel meer mensen ervan overtuigd zijn dat de Volksunie bij die verkiezingen 
stemmenwinst zal boeken dan dat er zijn die denken dat de V U verlies zal lij
den. Nemen wij de Vlaamse bevolking afzonderlijk, dan zien de gegevens van 
de peiling er als volgt uit • 

stemmen 
zal winnen 

stemmen 
zal verliezen 

Zijn in 
Vlaanderen 
van mening 
dat de 

BSP 
CVP 
PVV 
V U 

34,8 % 
40,6 % 
40.3 % 
54.4 % 

38,4 % 
34,8 % 
29,8 % 
20,2 % 

In de Brusselse agglomeratie zien de gegevens er als volgt ui t : 

Zijn in de 
Brusselse 
agglomeratie 
van mening 
dat in 
Vlaanderen 
de 

BSP 

CVP 

PVV 

VU 

stemmen 
zal winnen 

31,2% 

38,2 % 

22,8 % 

39,5 % 

stemmen 
zal verliezen 

26.5 % 

22.6 % 

31,7% 

25,1 % 

Er werd aan de ondervraagde personen ook gevraagd of zij, bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen bij voorkeur voor een persoon zouden stemmen of 
op een partij. In Vlaanderen verklaarde 62,1 % van de ondervraagden voor een 
persoon te zullen stemmen en 29,9 % op een parti j, terwijl 8 % daarover geen 
mening had. In de Brusselse agglomeratie zou 49,6 % voor een persoon stem
men en 40,4 % op een partij, terwijl 10 % geen mening had. In Wallonië ten slot
te zou 51,1 % voor een persoon stemmen en 39,4 % op een partij, terwijl 9,5 % 
daarover geen mening had. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 setemde in Vlaanderen 60,5 % van 
de gemeentekiezers voor een persoon, en 44,1 % op een partij. In het Brusselse 
was dit 42,4 % en 54,6 % en in Wallonië 52 % en 44,1 %. 
Bij de opiniepeiling werd aan de ondervraagden ook de vraag gesteld welke koa-
lit ies tussen de verschillende partijen hun voorkeur zouden hebben, voor zover 
één partij niet de volstrekte meerderheid behaalt 
Aan de Vlamingen werd gevraagd welke van de volgende vier meerderheidsko-
ahties hun voorkeur zou genieten : CVP-VU, CVP-PVV, CVP-BSP of PVV-VU-
BSP. Ziehier hun antwoorden . 

voorkeur voor % 
Een CVP-VU koalitie 27,3 
Een CVP-PVV koalitie 24,3 
Een CVP-BSP koalitie 22,4 
Een PVV-VU-BSP-koalitie 13,2 

Daarbij wordt genoteerd dat een CVP-VU-meerderheidskoalitie vooral voorop
gesteld wordt door de minder dan 40-jarigen, door bedienden- en handelaars
kringen en door VU-kiezers. 
Een PVV-VU-BSP-meerderheid geniet de voorkeur van de minder dan 30-
jarigen en de arbeidersmilieus. 

WALEN WILLEN NIET WETEN 

VAN VLAAMSE REDELIJKHEID 
O p he t b u i t e n g e w o o n k o n g r e s v a n he t A C V , da t o p 
13 apri l d o o r g i n g in het B russe lse k o n g r e s s e n p a -
leis, k w a m e e n d i e p g a a n d e ve rdee ldhe id t o t ui t ing 
t ussen d e V l a a m s e en d e W a a l s e gede legee rden . 
He t t h e m a v a n het k o n g r e s w a s : e e n p r o g r a m m a 
v o o r e e n vo l led ige en b e t e r e tewerks te l l i ng o m de 
t o e k o m s t vei l ig te ste l len. 
D e W a a l s e t u s s e n k o m s t e n w a r e n g e k e n m e r k t 
d o o r e e n rad ika le t o o n en d e eis to t a rbe lde rskon -
t ro le. A C V - v o o r z i t t e r H o u t h u y s w e r d ze l fs u i tge
j o u w d t o e n hij e e n h e e t g e b a k e r d e W a a l , d ie het 
A C V v a n «k lasseko l l abo ra t i e» en « r e f o r m i s m e » 
beschu ld igde , er o p a t ten t m a a k t e da t hij z ich we l 
l icht v a n k o n g r e s verg is t h a d . . . 

D e V l a a m s e sp reke rs , d ie a l lemaal een gemat igde r 
e n real is t ischer taal sp raken , k r e g e n een f lu i tkon-
c e r t uit d e W a a l s e hoek te l kens hun s tandpun t niet 
rad ikaa l g e n o e g k lonk o f w a n n e e r zij kr i t iek lever
d e n o p d e o n o p h o u d e n d e W a a l s e e isen to t f inancië
le kompensa t i e v a n o p e n b a r e w e r k e n die In V laan
d e r e n w o r d e n u i tgevoerd . 
Ten s lo t te bes loo t het kongres , m e d e onde r de d r u k 
v a n het W a a l s e ongedu ld , t o t e e n « mobi l isat ie » o p 
termi jn . V a n a f half mei k u n n e n A C V - a k t i e s ver
w a c h t w o r d e n indien de soc ia le « kon f ron ta t ie » v a n 
alle b e t r o k k e n par t i jen, zoa ls v r o e g e r r eeds ge
v r a a g d d o o r he t A C V , er niet k o m t of w a n n e e r de 
resu l ta ten er v a n niet v o l d o e n d e l i jken. 

D I N S D A G 13 A P R I L 
• Het Algemeen Christel i jk Vakver
bond (ACV) houdt te Brussel een bui
tengewoon kongres over een pro
gramma • voor een vol ledige en bete
re tewerkstel l ing om de toekomst 
veil ig te stel len». Op dit kongres 
komt het verschi l in visie tussen Vla
mingen en Walen op het hele tewerk
stel l ingsbeleid duideli jk tot uiting. 
De Walen nemen vri j radikale doktr i -
naire standpunten in, sturen aan op 
bestendige klassenstr i jd en verwach
ten alles van overheidsinit iat ieven in 
de ekonomische sektor. De Vlamin
gen reageren pragmatischer en rea
listischer, streven een geleideli jke 
demokratizering van de ekonomie 
na en een beleid dat de vol ledige 
tewerkstel l ing beoogt via het privé-
bedrl j fsleven en overheidsinit iat ie
ven. 

• 's Nachts overl i jdt te St-Lam-
brechts-Woluwe de gewezen 
Vlaams-nationale pol i t ikus Gerard 
Romsee (° te Guigoven in Limburg 
op 11 oktober 1901). De h. Romsee 
was o.m. sekretaris-generaal van Bin
nenlandse Zaken in de periode 
1941-1944 (zie ook biz. 18 in dit num
mer). Hij werd 74 jaar. 

W O E N S D A G 14 A P R I L 
• Uit het rapport van de werk-
groep-Misson, die een onderzoek in
stelde naar de toestanden in het 
Postcheckambt, zou bli jken dat de 
situatie er «desastreus» Is (Het 
Volk). Sinds 1972 zou er een kumula-
tief tekort zijn ontstaan van ruim 420 
miljoen. Niemand schijnt te weten 
waar dat geld naartoe is... Rendabili
teit en management zouden in het 
Postcheckambt ongekende begrip
pen zijn. Zo daalde In de periode 

^ê^rtte^ 

1973-75 het globale aantal bewer
kingen met 18 "/o, maar niettemin 
steeg de personeelssterkte nog met 
10 "/o, wat een... daling van het rende
ment met 23 "/o voor gevolg had. Sta
t ist isch gezien is elke postcheck-
beamte dageli jks twee uur zonder 
werk, maar toch heeft men bij de kon-
trolediensten naar verluidt een 
achterstand in te lopen die voor de 
overschri jvingen iets minder dan 
één jaar bedraagt, en voor de stor
t ingsbullet ins zelfs méér dan 2 jaar. 

9 Minister van Binnenlandse Za
ken Michel ontvangt een schrif tel i jk 
antwoord van het Schaarbeekse 
schepenkollege o.l.v. Nols. In die 
brief laat Nols verstaan dat zijn 
loketten niet meer str i jdig zijn met 
de taalwet, aangezien zij door over
schildering onleesbaar zijn gewor
den... Als de regering meent dat 
deze regeling toch nog in str i jd is 
met de wet, dan moet zij dit bewij
zen, aldus Nols. 

• Het Laatste Nieuws en Le Soir 
publiceren het eerste gedeelte van 
een opiniepeil ing, die werd uitge
voerd door het Universitair Instituut 
voor Opiniepeil ingen (UNIOP) tus
sen 17 en 24 maart 1976. Daaruit 
bl i jkt dat de meerderheid van de 
bevolking in Tindemans als eerste-
minister méér dan in iemand anders 
vertrouwen blijft stellen om het 
hoofd te bieden aan de ekonomi
sche, sociale, financiële en andere 
problemen van het land. Anderzi jds 
Is een grote meerderheid van oor
deel dat er met hem weinig of niets 
veranderde, en als er iets verander
de dan was het in de slechte zin. 

D O N D E R D A G 15 APRIL 

• Het Laatste Nieuws en Le Soir 
publiceren een tweede gedeelte 
van de UNIOP-opiniepeil ing. Daaruit 
bl i jkt dat een meerderheid van de 
Vlamingen ervan overtuigd is dat de 
VU stemmen zal bijwinnen bij de 
komende gemeenteraadsverkiezin
gen. Vele Vlamingen denken dat de 
BSP stemmen zal verliezen. 

• De Standaard publiceert op zijn 
voorpagina de krachtl i jnen van het 
rapport van koninkl i jk kommissaris 
Jacques Peilt over de gezondma
king van de ziekteverzekering. Het 
dokument van 528 bIz waaide (!) 
door een gunstige wind op de redak-
tie van De Standaard... 

V R I J D A G 16 A P R I L 

• Uit het laatste gedeelte van de 
UNIOP-opiniepeil ing dat Het Laat
ste Nieuws en Le Soir vandaag publi
ceren, bli jkt dat de meerderheid van 

de ondervraagden meent dat ons 
ekonomisch systeem drastisch moet 
gewijzigd worden om een einde te 
maken aan de moeil i jkheden die wi j 
thans kennen. 

• De grote Paasulttocht begint 
naar de toerist ische trekpleisters. 

Z O N D A G 18 A P R I L 

• VU-Kamerl id keert terug uit de 
Sovjet-Unie na een éénmansaktle In 
Jerevan onder het mo t to : vri jheid 
voor Armenië, (zie ook bIz 5.). 

D I N S D A G 20 A P R I L 

• In Het Volk staat te lezen dat de 
totale fout op de postcheckbalansen 
In drie jaar t i jds is opgeklommen tot 
bijna een miljard frank. 

9 Minister van Binnenlandse Za
ken Michel stuurt burgemeester 
Nols van Schaarbeek een eerste aan
maning. Daarmee Is een procedure 
ingezet die kan leiden tot het zenden 
van een regeringskommissarls naar 
Schaarbeek. 

• In de Kamerkommissie voor Bin
nenlandse Zaken keurt een meerder
heid het wetsvoorstel goed van Des-
marets (PSC) dat de agglomeratie
raadsverkiezingen te Brussel ver
daagt en ze doet samenvallen met 
de parlementsverkiezingen. De kom
missie vatte ook de bespreking aan 
van het wetsvoorstel-Anclaux (VU) 
dat afzonderli jke kandidatenli jsten 
voorziet voor Nederlandstaligen en 
Franstallgen le Brussel bij de agglo
meratieraadsverkiezingen. Dit om 
nieuw bedrog van Franstalige zijde 
onmogeli jk te maken. 
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TOCH EEN SUPERSTORT TE SCHELLE? 
• ^ 

Grote agglomeraties zitten met ber
gen afval, de industrie eveneens ; die 
produceert bovendien ook probleem-
afval. 
Op gebied van afvalverwerking en -
vernietiging werd er de jongste jaren 
hard gewerkt aan verantwoorde op
lossingen. Deze zijn doorgaan spek-
takulair, maar worden meestal op een 
veel te kleine schaal toegepast. Daar
door blijft het vraagstuk schrijnend 
aktueel. De overheid beseft dat wel, 
maar is er nog steeds niet in ge
slaagd om haar greep op de afval
markt te verstevigen. 
Als het om probleemafval gaat, kan 
dit aanleiding geven tot levensge
vaarlijke toestanden. Om dit te vermij
den tracht de overheid het probleem-
afval te verzamelen op z.g. superstort
plaatsen. Het superstort, dat zou wor
den gevestigd in een kleiput te Schel
le, is daarvan een voorbeeld. 
De plaatselijke bevolking blijft door
gaans wantrouwig tegenover dergeli j
ke projekten: ze vreest zowel de 
mogelijke milieuhinder als de duiste
re wegen, waarlangs giftig afval, op 
een sluikse wijze in de kleiput kan 
terechtkomen. Vandaar kontestatie. 
Dit verklaart meteen de tegenstell ing 
tussen de standpunten van de Ekono-
mische Raad van Antwerpen (ERA) 
en de Verenigde Aktiegroepen Schel-
de-Rupel (VASR). 

EEN KEMELVAN FORMAAT! 

De stellingname van de VASR, waar
bij een 26-tal organisaties zijn aange
sloten, IS ondubbelzinnig. Deze over
koepelende vereniging verwerpt met 
klem het ERA-projekt voor de inplan
ting van een superstort voor probleem-
afval te Schelle, nabij de grens met 
Niel, Aartselaar en Reet. Haar motive
ring overtuigt. Op minder dan 300 
meter van de kleiput bevinden er zich 
130 woningen, 20 percelen bouw
grond en een kleuterschool. In een 
straal van 2 km wonen ruim 15.000 
mensen. De aan- en afvoer van giftig 
afval, doorheen deze dichtbevolkte 
centra, sluit heelwat risiko's in. Een slui
tend struktuurplan voor de verwerking 
van het probleemafval ontbreekt. 
Bovendien zijn de kleilagen doorlaat
baar, waardoor ondermeer de kleire-
serves bestemd voor de steennijver-
heid zouden worden bedreigd. In dit 
verband wordt verwezen naar het dos-

Te Schoten werd onlangs een stapelplaats voor probleemafval ontdekt, bij de Exploitatiemaatschappij Schoten (EMS). 
De uitbaters zijn blijkbaar spoorloos en de overheid zit met het afval. Maar. een oplossing heeft ze nog altijd niet! 

sier van de steenbakkerij Janssens, 
waarin talrijke bezwaren zijn opgeno
men. Ook het advies van de provincia
le gezondheidsinspektie is negatief. Uit 
de interpellatie De Beul van vorige 
maand is tenslotte duidelijk gebleken 
dat de vestigingsplaats slecht werd 
gekozen en het.superstortprojekt het 
afvalprobleem fundamenteel helemaal 
met oplost. 

ERA: EEN NOODPLAN! 

Volgens de ERA zijn de mogelijkhe
den inzake verwijdenng van industrie
afval bijna uitgeput. Bedrijven stapelen 
momenteel afvalstoffen op, die niet 
kunnen worden aanvaard op bestaan
de stortplaatsen en in verbrandings
ovens. Daardoor wordt het sluikstor
ten bevorderd ook van giftig afval. 
Deze toestand is een rechtstreeks 
gevaar voor de volksgezondheid en 
voor het leefmilieu. 

Daarom besloot de ERA op 25 juni 
1975 om, in samenwerking met het 
Studiecentrum voor Kernenergie 
(SCK), een projekt voor de verwijde
ring van industrie-afval te verwezen
lijken, met inbegrip van probleemafval. 
De streefdatum voor het starten van 
de uitbating in de kleiput te Schelle 
was... 1 januari 1976. 

Uit een eerste raming bleek dat het 
projekt ongeveer 70 miljoen frank zou 
kosten. Bovendien werd opgemerkt 
dat de ERA dit initiatief nam om zeer 
snel het hoofd te kunnen bieden aan 
het probleem van de z.g. riskante afval
stoffen. Er was zelfs sprake van een 
mogelijke teruggang, van de sociaal-
ekonomische welvaart in de provincie 
Antwerpen, door de aantasting van 
het leefmilieu, bij gebrek aan afdoende 
oplossingen voor het afvalvraagstuk 
Er werd ook gesteld dat de Gewestelij
ke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 

het superstort van de ERA te Schelle 
zou overnemen en dat er niet meer 
kan worden gewacht tot de afvalmaat-
schappij in de provincie Antwerpen 
een realiteit zou worden. 

WAT N U ? 

De streefdatum van de ERA voor de 
ingebruikname van het superstort te 
Schelle is nu ongeveer vier maanden 
verstreken. Inmiddels werd bijna mets 
meer ondernomen om het afvalvraag
stuk in het Antwerpse doelmatig op te 
lossen. De beroering te Schelle en 
omgeving is zo groot dat het, onder
meer met de gemeenteraadsverkiezin
gen in 't verschiet, ondenkbaar is dat 
het superstort in de inmiddels berucht 
geworden kleiput zou worden geves
tigd. Zo gezien hebben de aktiegroe
pen het pleit (tijdelijk ?) gewonnen. 
Maar, de problemen en de ERA-zor-
gen blijven I Wat nu ? 

Dirk Buyes 

N I E U W E 
V U J O - V O O R Z I T T E R 

Onlangs koos de VUJO een 
nieuwe voorzitter in opvolging 
van de jonge Antwerpse advo-
kaat Hugo Coveliers. 

)ok de nieuwe VUJO-voorzit-
3r 'ohan Sauwens uit Bilzen 
1 Limburg (foto) is advokaat. 
ji is jong (moet nog 25 wor-

le.i] en biezonder dynamisch, 
lauwens is tevens voorzitter 
an VU-afdeling Bilzen. 

IS L A V E N S 
EEN WEEKDIER 

Op vraag van VU-senator Van-
dezande, wat minister Lavens 
denkt te doen tegen hen, die in 
het Frans te Meise (Vlaams 
Brabant) in de zgn. Nationale 
Plantentuin een Vlaams weten
schapsman zeer onheus behan
delden, antwoordt deze be
windsman zoals we dat van 
deze Kortrijkzaan met-de-gro-
te-paraplu al gewoon z i jn : uit
vluchten en vaagheden bij de 
vleet. Er zal dus niets onderno
men worden tegen de frankofo-
ne onbeschofteriken. Lavens 
doet ook niets tegen de tweeta
ligheid van het bulletin van het 
Plantenhuis (Frans en... En
gels) en ook niets tegen hel 
feit dat dit « nationaal » insti
tuut een Waalse direkteur met 
11 franstaiige bedienden heeft, 
tegen 8 nederlandstaligen. 

V L A A N D E R E N 
BETALENDE PARTIJ 

Dat Vlaanderen tot in het ab
surde betalende partij is, bleek 
uit een antwoord van minister 
Decroo op een vraag van (ge
wezen) senator Van Haegendo-

ren. Uit dit antwoord bli jkt dat 
de iiederlandstalige kultuurge-
meenschap voor 60 t.h. bi j
draagt in de kosten ter ver
spreiding van het... Frans (via 
de Belgische staatskas) doch 
voor verspreiding van en 
steun aan het Nederlands de 
eigen begroting moet aan
spreken. Dat wil immers de 
goede Belgische gewoonte; 
een Waal betaalt één keer, een 
Vlaming twee keer ! 

SCHAARBEEKSE POLITIE 
OOK BOVEN DE WET 

Een Vlaming, die wou testen, of 
de politie van het Nolsdorp ver
keerd parkeren ook in het 
Frans zou verbaliseren on
danks het feit dat hij in koeien 
van letters zijn Vlaamse identi
teit manifesteerde, heeft de 
proef op de som gekregen : in 
de gemeente, waar de burge
meester de taalwet verkracht, 
overtreedt ook de politie deze 
taalwet. Processen-verbaal 
moeten er op zijn minst tweeta
lig zijn. De minus habentes, die 
blijkbaar Schaarbeek regeren 
en er de (wan)orde handhaven, 
vertikken het en doen alles in 
het Frans. 
Tindemans en Michel (en dus 

Wilfr ied Martens en Nothomb) 
passen intussen de zachte me
tode toe tegen Nols en trawan
ten. 

A M N E S T I E 

De lijst van de personen en 
verenigingen, die de oproep 
tot amnestie van de Zeven bij
treden groeit voortdurend aan, 
terwij l sommige vaderlandse 
kringen reeds rekening hou
den met een mini-amnestie 
«uitgenomen voor beulen en 
verkl ikkers». In ieder geval, er 
groeit in Vlaanderen een kon-
sensus rond de vraag, de socia
le gevolgen van de repressie 
op te ruimen. Simptomatisch 
daarvoor is, dat voor de eerste 
maal sinds 1944 in Volksgazet 
het probleem tamelijk sereen 
werd benaderd. Intussen slo
ten nu ook de KAJ en de Lan
delijke Jeugd (Boerenbond) 
zich bij de oproep aan. De 
onverzoenlijken raken meer en 
meer geïsoleerd. 

PARITEIT 
O P Z I J N B R U S S E L S 

Meer dan 10 jaar geleden werd 
tot de pariteit op regeringsvlak 
besloten en deze toegepast. In 

ruil zouden in de Brusselse 
gemeentelijke diensten even
eens van afdelingschef af de 
pariteit worden toegepast. Dit 
proces moest op 1 september 
1973 voltooid zijn. De fransta-
ligen kregen dus onmiddell i jk 
voldoening, de Vlamingen 
zelfs niet eens op termijn. 
Want vandaag is de verhou
ding in de hogere funkties nog 
steeds verre van gelijk : tegen
over 37 N zijn er nog steeds 81 
F op het niveau van gemeente-
sekretaris, ontvanger, polit ie-
kommissaris en direkteur. 
Deze «paritei t» hebben we als 
zovele andere achterstell ingen 
te danken aan de CVP, de BSP 
en de PVV. Met hun huidig 
«Vlaams» imago is het nodig 
bij t i jd en wijle aan hun talloze 
kapitulaties tegenover de 
franstaligen te herinneren. 

T I N D E M A N S 
EN DE RTB 

Over de RTB is een gedeelte 
van de franstaiige pers al lang 
niet meer te spreken. Vooral 
de Libre is gebeten op wat ze 
de «linkse propaganda-machi
ne » noemt. Veel gezag schij
nen beheerraad en direktie 

(Lees door biz. 5) 
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Vervolg van blz. 4 

niet te hebben. Wangermée — 
die Vlaanderen als buitenland 
beschouwt — schijnt te rede
neren : het zal mijn tijd wel 
duren... 
Zo kon het gebeuren dat op de 
dag van de grote ABVV-beto-
ging te Brussel (sindsdien ho
ren we van het ABVV niets 
meer) de RTB « uit solidariteit» 
staakte, wat Tindemans op het 
CVP-kongres ongewoon 
scherp tegen de Marxisten van 
het Flageyplein deed uitvaren, 
tot vreugde van de Libre. De 
RTB heeft op 5 april uit protest 
tegen Tindemans gestaakt. De 
stakingsaanzegging was inder
daad niet aan de RTB doch aan 
de eerste minister gericht... 
Tindemans heeft van zijn tijde
lijk « hoofdredakteurschap» 
op de RTL te Rijsel dankbaar 
gebruik gemaakt om (vooral) 
de RTB een ekstra veeg uit de 
pan te geven. Wat Gal in « De 
Nieuwe » tot een gevatte teke
ning inspireerde, (zie blz. 2) 

STEEDS D U U R D E R LEVEN 

Het indekscijfer voor april be
draagt 1 punt 35 meer dan dat 
van de maand maart, als ge
volg van de prijsstijging van 
de aardappelen, het vlees, de 
koffie, frisdrank en diensten. 
Vooral de prijs van de aardap
pelen steeg en veroorzaakte 
een stijging met één derde 
punt (teoretisch, want in werke
lijkheid moet men meer voor 
de aardappel betalen dan wet
telijk toegelaten). Straks gaan 

de tarieven van het openbaar 
vervoer de hoogte in, terwijl 
ook het bedrijfsleven, onder 
druk van de ekonomische her
vatting, neiging vertoont, tot 
een prijsverhoging over te 
gaan. We mogen ons dus, na 
een betrekkelijke rust aan een 
nieuwe Indeks-galop verwach
ten, wat de Inflatie in de hand 
zal werken. De regering Tinde
mans blijft de regering van het 
dure leven, van de inflatie en 
van de werkloosheid. 

TWEETALIGHEID 
O P O N Z E K O S T E N 

In tegenstelling met de BRT 
weigert de RTB halsstarrig uit 
te zenden films van nederlands-
talige onderschriften te voor
zien, üe BKI laat haar uit te 
zenden films niet alleen van 
nederlandstalige voorzien, 
maar ook van franstalige «om 
buitenlanders, die allicht Frans 
kennen, toe te laten de BRT-uit-
zendingen te volgen », aldus mi
nister De Backer op vraag van 
VU-kamerlid Georgette De Ke
gel. De minister verzwijgt dat 
deze ogendienst ook ingescha
keld wordt ten behoeve van 
franstalige Brusselaars en Wa
len (die meer dan men denkt 
naar de BRT kijken). Maar deze 
beleefdheid (die de Walen ons 
weigeren) kost per film gemid
deld 10.000 fr. Blijkbaar voelt 
men op het kultuurministerie 
ook aan, dat er iets niet meer 
klopt want « deze beleidsoptie 
werd echter opnieuw ter evalu
atie aan de beleidsorganen 
van de BRT voorgelegd», al

dus nog minister De Backer. 
Wij zeggen: schaf die dure en 
totaal overbodige beleefdheid 
af. Wij Vlamingen worden voor 
onze solidariteit en onze voor
komendheid niet beloond en 
ten tweede: het aantal niet-ne-
derlandstalige kijkers wettigt 
hoogstwaarschijnlijk deze 
meeruitgave niet, des te meer 
daar een eentalige ondertiteling 
reeds gemiddeld 50.000 fr. kost. 

LES ROlS MAUDITS 

VU-kamerlid Joos Somers ves
tigde via het vragenbulletin 
van de NKR de aandacht op de 
tv-serie «Les rois maudits» 
die in bepaald opzicht als pro
paganda voor «la grande na
tion » overkwamen. Volgens mi
nister De Backer waren er ook 
positieve reakties. De totale 
kosten voor de overname van 
dit feuilleton (een nogal tea-
traal geval) beliepen 731.072 
fr., wat als een normale prijs 
geldt. De minister geeft dan, 
steeds op vraag van Joos So
mers, een overzicht van BRT-
uitzendingen in 1974 en 1975 
gewijd aan de Franse minder
heden. Een vluchtige samentel-
ling levert ons een kostprijs 
van 500.000 fr. voor deze radio-
en tv-uitzendingen in frekwen-
tie op. Deze uitzendingen wa
ren grotendeels aan Frans-
Vlaanderen gewijd. De overige 
tv- en radio-informatie betrof 
de Bretoenen en Korsika (bijna 
uitsluitend aktualiteitsgebon-
den en veel lager in kostprijs 
dan deze over Frans-Vlaande
re n). 

Ecnhoffclilh 
handelaar 
§preekrdc(aal 
van zijn klanf. 

Uncommer(;anf 
charmant 

parte la langue 
dcsonclicni. 

De Nederlandse Kommissie voor de Kuituur, het Vlaams Komltee voor Brussel, 
het Kontakt- en Kultuurcentrum en de Middenstandsklub zijn te Brussel begon
nen met een tweetaligheidskampanje voor de middenstanders in de Brusselse 
agglomeratie. Een prijzenswaardig initiatief. Het Vlaamse pubiiek dat in de hoofd
stad uit winkelen gaat kan het opzet flink ondersteunen door overal konsekwent 
op een beschaafde manier onze taal te gebruiken In de omgang. 

MET «WIJ. DE STRAAT OP! 

GROTE KOLPORTAGES 
DOORHEEN HET VLAAMSE LAND 
In alle bussen van het arrondissement AALST wordt de speciale WIJ gedepo
neerd op de zondagen 25 april, 2, 9 en 16 mei. De afdelingen krijgen de nodige 
inlichtingen. 
Zondag 2 mei houdt het arr. Mechelen een grote kolportage in het rampenge
bied van Klein-Brabant. De afdeling NIJLEN houdt in eigen gemeente een uitge
breide kolportage. 
Zaterdag 15 mei houden alle afdelingen van het arrondissement Gent een mas
sale kolportage in heel het gebied van Groot-Gent. 
Zaterdag 12 juni trekt Groot-Gent dan op kolportage in de Brusselse agglomera
tie. Een prachtinitiatief! 

* 
Arrondissementen, kantons, afdelingen : deel ons uw kolportagedata mee, stuur 
ons een verslag van uw «uitstap» en meld ons de bereikte rezultaten. Neem 
ook eens een fotograaf mee, wij brengen graag beelden van uw aktiviteiten! 

«VRIJHEID VOOR ARMENIË» 
EENMANSAKTIE VAN KAMERLID KUIJPERS TE JEREVAN 

Op 13 april ]l. reisde VU-kamerlid 
Willy Kuijpers naar Jerevan, hoofd
stad van de sovjet-republiek Arme
nië, om er, in de geest van de Helsin-
ki-akkoorden m.b.t. de vrije uitwisse
ling van personen, ideeën en infor
matie, een 2.000 pamfletten, opge
steld in het Armeens en het Rus
sisch, te verspreiden. 
Hierin betuigde hij zijn solidariteit 
met de Armeense bevrijdingsbewe
ging «Partij van de Nationale Een
heid (PNE)», die strijdt voor een vrij 
en demokratisch Armenië. De aktie 
was ook bedoeld als steun aan de 
Russische bevrijdingsbeweging, 
NIS, die voor een vrij en demokra
tisch Rusland strijdt Op 16 april zou 
hij van Jerevan doorreizen naar Tbili
si (Georgië), vanwaar hij op 19 april 
over Moskou zou terugkeren. 

Op 15 april, 17.00 u. plaatselijke tijd, 
begon Kuijpers zijn pamfletten uit te 
delen op het drukke plein vóór het 
regeringsgebouw, in het centrum 
van Jerevan. Op weg daarheen had 
hij er reeds enkele honderden in par-
tikuliere brievenbussen gestoken. 
De eerste reaktie van de mensen 
was verwondering, doch in minder 
dan geen tijd namen ze gretig de 
pamfletten aan. 

Zelfs van de overkant van de straat 
kwamen ze toegelopen. Zij vlogen 
er als het ware op af en rukten ze 
uit zijn handen. Rondom hem vorm
de zich konstant eeh kring van vra
gende mensen. Sommigen namen 
zelfs kleine pakjes aan om ze ver
der uit te delen. Ook drie jonge sol
daten die voorbij kwamen, namen 
een pamflet aan. W. Kuijpers stelde 
vast dat zijn aktie door het publiek 
gunstig onthaald werd. Hij zag blije 
gezichten, alhoewel de mensen ta
melijk vlug doorliepen. 
Toen bijna alle pamfletten uitge
deeld waren, begon hij in het Arm
eens te roepen : « Vrijheid voor Ar
menië» en de namen van gearres
teerde leden van de PNE. Kort voor
dien had een man gepoogd hem de 
pamfletten afhandig te maken on
der het voorwendsel hem te willen 
helpen. 

Dit lukte echter niet. Toen na 45 
minuten alle pamfletten uitgedeeld 
waren, en hij niet gerarresteerd 
werd, begaf W. Kuijpers zich naar 
hotel ANI waar hij verbleef. Onder
weg ontmoette hij mensen die het 
pamflet aan het lezen waren en er 
nog vroegen. Zij staken hun duim 
op ten teken van sympathie met zijn 
aktie. 
Toen hij iets later zijn hotel verliet, 
werd hij door twee mannen in bur
ger, die uit een loeiende politiewa
gen sprongen, vrij brutaal opgepakt 
en naar het politiekommissariaat ge
bracht voor ondervraging. 

Alhoewel hij anderhalve dag in af- ' 
zondering werd gehouden en onder
vraagd, zes uur lang de dag van de 
betoging in het politiekommissariaat 
en de ganse volgende dag in hotel 
ANI onder voortdurende bewaking, 
zei men dat hij niet was aange
houden, maar dat hij van de straat 
werd opgepakt om hem te bescher
men tegen de woede van de sovjet
burgers. Zijn ondervragers, die ie
der een andere rol opvoerden, wil
den zich, spijts herhaaldelijk aan
dringen van Kuijpers, niet identifice
ren. Zij wilden vooral de herkomst 
en het aantal van de pamfletten 
weten. Zij hadden er een 15-tal kun
nen rekupereren. Zij waren zeer nij
dig over het feit dat de Russische 
ondergrondse verzetsbeweging 
NTS op het pamflet vermeld stond. 
Zij wilden hoofdzakelijk gegevens 
bekomen over deze verzetsorgani-
zatie, die in de Sovjet-Unie aktief is, 
alhoewel ze aanvankelijk beweer
den dat NTS door hen geïnfiltreerd 
is en slechts uit een handvol men
sen bestaat Zij vroegen ook wie hij 
van de Armeense vluchtelingen in 
België kende. Over de inhoud van 
het pamflet weigerden ze te praten, 
alhoewel ze niet ontkenden dat de 
daarin vermelde Armeense nationa
listen in het kamp van Perm vastzit
ten. De toon van de ondervraging 
was vaak spottend. Zij waren zeer 
geërgerd, doch voor het overige 
werd hij voorkomend behandeld. W. 
Kuijpers weigerde ook maar iets te 
ondertekenen, noch bijkomende on
kosten te betalen. 

Vrijdagavond, 16 april, werd W. Kuij
pers onder bewaking met het vlieg
tuig uit Jerevan naar de luchthaven 
van Sjeremetjevo in Moskou over
gebracht. Daar moest hij de nacht 
doorbrengen in een hotelletje op de 
luchthaven. 
Zaterdagmorgen werd hij uitgewe
zen en op een vliegtuig naar Brussel 
gezet. 

LMBURGS 
UNVERSITAiR 

CENTRUM 

Voor eventuele aanstelling vanaf het academiejaar 
1976-77 worden voor de onderwijsverzorging in de kan
didaatsprogramma's van de FACULTEITEN WETEN
SCHAPPEN en GENEESKUNDE voltijdse en deeltijd
se functies bij het ONDERWIJZEND PERSONEEL 
vacant gesteld: 

• IN HET DEPARTEMENT WISKUNDE-NATUUR-
KUNDE - FYSIOLOGIE 
- voor onderwijsopdrachten WISKUNDE (vol
tijds). 
(kandidaatsprogramma's wiskunde - natuurkunde -
scheikunde - biologie - geneeskunde - tandheelkun

de). 
- voor de FYSIOLOGIE VAN DE MENS (voltijds) 
(kandidaatsprogramma's geneeskunde - tandheel
kunde) 
- voor de NEUROFYSIOLOGIE (deeltijds) 
(kandidaatsprogramma's geneeskunde-tandheel-
kunde) 

• IN HET DEPARTEMENT SCHEIKUNDE - BIOLO
GIE - BIOCHEMIE - MICROBIOLOGIE 
- voor de IMMUNOLOGIE en de ALGEMENE 
MICROBIOLOGIE met een eventuele nevenop-
dracht in de BIOCHEMIE (deeltijds, medicus ge
wenst) 
(kandidaatsprogramma's geneeskunde - tandheel
kunde) 

De benoemingen gebeuren in de rang van gewoon 
hoogleraar, buitengewoon hoogleraar, hoogleraar of 
docent. 

De kandidaatstelling dient te gebeuren via formulieren 
welke alleen op vraag kunnen bekomen worden op het 
Rectoraat van het Limburgs Universitair Centrum, 
Universitaire Campus, 3610 Diepenbeek, tel. 011/ 
22.99.61, en welke, ingevuld, uiterlijk op vrijdag 21 mei 
1976 op dit adres dienen toe te komen. 
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NABIJE OOSTEN 

PALESTIJNEN KOZEN VOOR 
EEN EIGEN STAAT 

Het gebied ten westen van de Jor-
daan, ook genoemd de Westbank, is 
de jongste weken voortdurend in het 
frontpaginanieuws, zowel door de uit
slag van de gemeenteraadsverkiezin
gen als door de onlusten die aan deze 
verkiezingen voorafgingen en zich 
herhaalden naar aanleiding van de 
zgn. mars van het «blok der getrou
wen » of Goesh Emoenim. 
In beide «gevallen» heeft de Arabi
sche bevolking zich uitgesproken 
voor onafhankelijkheid. Ook al staat 
koning Hoessein van Jordanië met de 
zgn. progressistische Arabische regi
mes op betere voet dan enkele jaren 
geleden, het Is duidelijk dat de Cisjor-
daniërs op eigen benen willen staan, 
zowel los:. van Israël als van Hoessein. 
Het is voor beide antagonisten een bit
tere pil, want het gebied op de weste
lijke Jordaan-oever is een der vrucht
baarste streken in dit gebied, zeker 
vergeleken met de rest van Jordanië, 
een dor en troosteloos landschap. 
Voor de Israëli bleek Cisjordanië tot 
voor betrekkelijk kort het ideale uit
wijk- of ekspansiegebied, nu de hoop 
op aanhechting van de Sinaï is verlo
ren gegaan, ingevolge de deelakkoor
den met Egypte. 

Cisjordanië heeft in enkele weken 
tijds klaar en duidelijk gekozen voor 
een Palestijnse Staat Op een paar uit
zonderingen na werden uitsluitend 
kandidaten verkozen van het Pales
tijns Bevrijdingsfront en van de Jor
daanse kommunistische partij. De Is
raëli en Hoessein-gezinden werden 
van de politieke kaart geveegd, voor 
zover ze zich niet reeds vóór de ver
kiezingen hadden teruggetrokken. 

Het kiezerskorps koos dus via ge
meenteraadsverkiezingen voor een 
Palestijnse staat. Het zou vanwege 
Jeruzalem verkeerd zijn, daarmee 
geen rekening te houden, wat de 
Israëlische regering strikt genomen 
kan doen, vermits deze verkiezingen 
slechts «adviserend» waren. De re
cente rellen zijn slechts een voor-
smaakje van de regelrechte opstand, 
indien de regering van Jeruzalem de 
wil van het kiezersvolk zou trotseren. 

De (flink georganiseerde, bewapende 
en beschermde) mars der 40.000 van 
het Goesh Emoenim was een uiting 
van het Israëlische staatsnationalis-
me, dat uit is op ekspansie van het 
grondgebied van de Joodse staat. 

Anders kan men een beweging niet 
noemen, die gebied wil aanhechten 
waarvan de bevolking in overgrote 
meerderheid Arabisch is en sinds 
mensenheugenis in dit gebied is ge
vestigd. Als volks- en bevrijdingsnatio
nalisten kunnen we uiteraard deze 
ekstreem-lsraëlische provokatie van 
de Arabische bevolking slechts afkeu
ren. 

Een vredelievende samenleving van 
de Arabische en Israëlische gemeen
schap zal zeker niet op die manier tot 
stand komen, ook al beweert het 
Goesh Emoenim niet op de verdrij
ving van de Arabische bevolking uit te 
zijn noch te azen op Arabische bezit
tingen. Er werden reeds meer te veel 
Arabische gronden en eigendommen 
door Joodse partikulieren, vereni
gingen en firma's opgekocht om aan 
deze bewering geloof te kunnen hech
ten (Wij Vlamingen kennen trouwens 
dit soort anneksatie maar al te goed 
door onze ervaringen met de Brussel
se anneksionisten en grondspekulan-
ten). 

Deze mars was dan ook nutteloos en 
goot olie op het vuur. 

ITALIË 

KRISTEN-DEMOKRATEN 
MOETEN NIET FIER ZIJN 

Men kent de aan Eisenhower toe
geschreven « domino-doktrine », 
die hij met betrekking tot Zuid-
Oost-Azië destijds lanceerde : als 
er in een konstruktie van domino
stenen één steentje omver tui
melt dan tuimelen de andere 
steentjes elk op hun beurt even
eens omver. De ontwikkeling in 
Vietnam, Kambodja en Laos 
(straks in Thailand) schijnt de juist
heid van deze « doktrine >• te be
vestigen. 
Nu vrezen sommigen, dat dit spel 
zich ook in West- en Zuid-Europa, 
zal herhalen. Eens dat de kommu-
nisten in de regering zetelen in Ita
lië zal dit proces zich in de rest 
van West-Europa herhalen, want 
ook in Frankrijk beschikken kom-
munisten en socialisten reeds vir
tueel over een meerderheid. Daar 
tegenover staat dan een tegenge

stelde ontwikkeling in de Bondsre
publiek waar de socialisten en 
liberalen voortdurend achteruit 
boeren, terwijl ook in Engeland 
Labour slechts op een zeer kleine 
en broze meerderheid kan steu
nen en. trouwens van alle socialis
tische partijen in West-Europa de 
minst marxistische is. 
Italië ontpopt zich intussen eens 
te meer als een onbetrouwbare 
partner. In geen enkel ander Euro
pees land wordt met zoveel ge
mak van kamp veranderd. Het 
type-voorbeeld daarvan is de vol
te face van Italië tijdens de twee
de wereldoorlog, toen Italië nog 
vlug een stukje Frans gebied bin
nen hapte na eerst de kat uit de 
boom te hebben gekeken en 
enkele jaren later in nauwelijks 
enkele weken van het verbond 
der As-mogendheden naar de 

Westerse geallieerden overstap
te. 
De kristen-demokraten staan in
tussen aan groeiende druk bloot, 
om bij te draaien met de kommu-
nisten, die meer dan ooit de elek-
torale wind in de zeilen hebben, 
omdat de doorsnee Italiaanse kie
zer vernieuwing wenst, en om. de 
verregaande korruptie in de open
bare diensten en het immobilisme 
hartstikke beu is. Gezaghebben
de waarnemers aarzelen niet, de 
Italiaanse kristen-demokraten 
voor deze noodlottige ontwikke
ling verantwoordelijk te stellen. 
Zonder het te willen maar door 
hun onverbeterlijke en onverant
woordelijke zucht naar de «com-
binazione» (en korruptie) dreigen 
ze nu de wegbereiders te worden 
voor de krachten, die ze heten te 
bestrijden. 

VLAANDEREN 

IN EUROPA, 

IN DE WERELD 

BRUGGE 
ZONDAG 25 APRIL 

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

• Welk Europa voor Vlaanderen ? 
(Europees federalisme, Europese verkiezingen, de volkeren in Euro
pa) 
• Onze betrokkenheid bij de Internationale samenwerking 
(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: «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). 

VERENIGDE STATEN 

V A N HET G O E D E TE VEEL ? 
Woodward en Bernstein, de twee Washington Post-redakteurs die het 
Watergate-schandaal aan de orde stelden, wat uiteindelijk Nixons val 
veroorzaakte, schreven daarover een boek « All the presidents men » 
(cfr. All the kings men). Het boek werd een bestseller. 
« L'appétit vient en mangeant» zeggen de Fransen. Beide joerhalisten 
hebben blijkbaar de smaak te pakken en schreven een tweede Nixon-
boek, «Nixons last days». Uit vele reakties blijkt-echter, dat de auteurs 
zich deze keer meer door sensariezucht (bestsellers in dat genre zijn 
uiteraard sensationeel) dan door waarheidsliefde hebben laten leiden. 
Het boek dreigt als overdreven en leugenachtig te zullen overkomen. 
Ook de Amerikaanse man met de pet blijkt negatief te reageren. De 
man uit de straat schopt inderdaad niet naar het lijk van een verslagen 
tegenstander of naar het stukgevallen idool. Kissinger (net zomin als 
Nixon een engel, en die er in het boek lelijk van langs krijgt) vatte de 
afkeuring samen met de vaststelling «dat de auteurs blijk geven van 
een betreurenswaardig gebrek aan mededogen ». 
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Het boek « Hoe België Wereldoorlog 
II overleefde» (*) is eigenlijk een 
samenbundeling van 24 bijdragen ver
schenen in het weekblad «Zondags
blad». 

Belangrijk is dat hier een aantal jon
ge historici aan het woord zijn die 
zélf de gebeurtenissen niet meege
leefd hebben. Dit heeft zijn voor- en 
nadelen. De nadelen zijn dat zij moe
ten werken op dokumenten en getui
genissen en een inspanning moeten 
doen om zich in te leven in de tijds
omstandigheden en het bizonder kli
maat van een periode die zij niet 
beleefd hebben. De voordelen daar
entegen bestaan er in dat zij onbe
vooroordeeld, vrij van verdenking 
naar een objektieve geschiedsschrij-
ving kunnen streven. Ik zeg wel stre
ven, want gemakkelijk is het zeker 
niet van een achteraf zo grondig ver
valste periode uit het verleden een 
objektief beeld te geven. Ik moet 
getuigen dat deze jonge generatie 
van historici inderdaad een poging 
doet tot objektieve benadering van 
de feiten en zich inspant om de waar
heid te achterhalen. 

HOE BELGIË 
DE TWEEDE 

WERELDOORLOG 
OVERLEEFDE 

BREDE WAAIER 

De visie van de negen auteurs, die ieder 
een of meer bijdragen geschreven hebben 
IS dan ook interessant Uiteraard hebben zij 
hun onderwerp beknopt en vulganzerend 
moeten behandelen Maarzi j schrijvenver 
zaken die zij reeds bestudeerd hebben en 
hun namen zijn reeds gekend Willem Mey
ers, Frans Selleslagh, José Gotovitch, Els 
De Bens. Guido Provoost, e a hebben hun 
proeven reeds geleverd In feite wordt een 
ganse reeks onderwerpen behandeld zo
wel de neutraliteitspolitiek van vóór de oor
log en de «blitzkrieg» van 1940, als de 
repressie en de naoorlogse periode Het is 
een brede waaier 

EEN OPVALLENDE LEEMTE 

Het IS evenwel nogal verrassend vast te 
stellen, gezien de titel van het boek, géén 
hoofdstuk aan te treffen gewijd aan een 
van de meest nijpende problemen van de 
bezettingsjaren het bevoorradingspro
bleem 
Om aan dit probleem het hoofd te kunnen 
bieden was het noodzakelijk zowel de pro-
duktie als de distnbutie van voedingswa
ren, kleedsel, schoenen, steenkolen, enzo-
meer, te organizeren Daartoe werden nieu
we instellingen in het leven geroepen zoals 
de Nationale Landbouw- en Voedingskor-
poratie, de Warencentralen, de Kontrole-
diensten, enzoverder Tevens was de mede
werking vereist van gans het gedecentrali-
zeerd administratief apparaat van de pro-
vinciegoeverneurs over de arrondisse-
mentskommissarissen tot de burgemees
ters en schepenen Al de betrokken instan
ties, van hoog tot laag, moesten, in zeer 
ondankbare omstandigheden, op twee fron
ten vechten zowel tegen de bezetter als 
tegen landgenoten 
Door de zwarte markt-praktijken, zowel 
door de Duitsers als door landgenoten gre
tig toegepast, werden levensnoodzakelijke 
goederen onttrokken aan de ravitaillenng, 
aan de distributie aan wettelijke prijzen 
Deze distributie was sociaal gezien van het 
grootste belang voor de kleine man, voor 
de massa der bevolking Het is een hero
ïsche strijd geweest om de bevolking letter
lijk in leven te houden en de hongersnood 
te bestrijden Diegenen die deze zware 
taak op zich genomen hebben werden na 
de oorlog wel zéér slecht beloond Meest
al werden zij vervolgd en werden zij het 
slachtoffer van repressie of epuratie Het 
moet gezegd dat het VNV een zeer groot 
aandeel gehad heeft m deze belangnjke 
sektor De verantwoordelijken waren voor 
een groot deel VNV-ers In het Vlaamse 
land had sekretaris-generaal Romsée er 

voor gezorgd dat het noodzakelijk appa
raat in betrouwbare handen was, betrouw
baar in deze zin dat de betrokkenen bereid 
waren hun aktieve medewerking te verle
nen en zich met op sleeptouw lieten nemen 
door diegenen die tegenwerking en sabota
ge predikten, zonder zich te bekommeren 
om de gevolgen voor de bevolking Vier 
provinciegoeverneurs, zestien arrondisse-
mentskommissanssen, honderden burge
meesters waren VNV-ers Gans dit appa
raat heeft stand gehouden Begin 1944 kon 
Piet Meeuwissen, de leider van de Korpora-
tie, aan dr Bias statistieken voorleggen 
waaruit bleek dat de Vlaamse landbouwers 
voor 90 % voldeden aan de hen opgelegde 
levenngen In Wallonië was dit slechts 45 a 
50 % Meer dan de helft van de opbrengst 
ging in Wallonië naar de zwarte markt Dit 
was dan een uiting van civisme Het Vlaam
se land heeft — en met alleen in de sektor 
van de voedselvoorziening — er voor-
gezorgd dat de bevolking kon « overleven» 
Het IS wenselijk dat gans dit aspekt van het 
leven in het bezet land tijdens de tweede 
wereldoorlog en hetgeen gepresteerd ge
weest IS ten voordele van de bevolking 
eens objektief bestudeerd wordt Men 
heeft dit alles na de oorlog voorgesteld als 
«kollaboratie », maar het was dan toch een 
noodzakelijke vorm van «kollaboratie» die 
diegenen die er voor instonden met rijk 
gemaakt heeft Gans deze enorme inspan
ning, met een voortdurende en hardnekki
ge strijd tegen de Duitse diensten, had 
mets te maken, integendeel, met de«ekono-
mische kollaboratie» Alhoewel men ge
poogd heeft juist de ekonomische kollabo
ratie te rechtvaardigen en wit te wassen 
door de noodzaak de bevolking in leven te 
houden 

DE EKONOMISCHE 
KOLLABORATIE 

Over de ekonomische kollaboratie tijdens 
de oorlog is het laatste woord nog met 
gezegd Vrij vlug na de bevrijding is men er 
in geslaagd de repressie toe te spitsen op 
de politieke kollaboratie en de aandacht af 
te leiden van de ekonomische kollaboratie 
De heer Gotovitch, die een artikel geschre
ven heeft over de ekonomische kollabora
tie, vermoedt wel de omvang en de beteke
nis van deze vorm van kollaboratie, maar 
zijn vermoeden blijft beneden de werkelijk
heid De bereidheid tot kollaboratie was in 
1940 minstens even groot in de bedrijfswe
reld als in andere kringen Er is beslist geen 
dwang of bedreiging vanwege de bezetten
de overheid nodig geweest Als uitgangs
punt ziet de auteur een dokument van 15 
juli 1940 opgesteld door Alexandre Galopin, 
de goeverneur van de Société Générale In 
feite waren de industriëlen véél te gehaast 
om te wachten op de teone van Galopin 
Reeds op 31 mei 1940 zaten de vertegen

woordigers van het Comité Central Indus-
triel (CCI) aan tafel met de Duitsers en 
verklaarden zij zich bereid mede te werken 
aan de oprichting van de « Warenstellen » 
Hun bekommernis was veeleer dat de Duit
sers de produktie wilden beperken 
De geestesgesteldheid in deze kringen 
wordt kleurrijk geilustreerd door volgend 
verhaal 
In december 1940 werd door de Associa
tion Beige du Tissage (voorzitter H Lie-
baert, na de oorlog liberaal minister), de 
Association Beige des Filateurs de Coton 
en de Kamer van Koophandel en Nijver
heid van Genteen delegatie naar Compieg-
ne gestuurd om er njksmaarschalk Goering 
te gaan uitnodigen voor een bezoek aan 
Gent, hem een reeks tekstielprodukten 
voor te leggen en een knstallen vaas ter 
waarde van 40 000 F als geschenk voor 
zijn vrouw aan te bieden i Het was er hen 
om te doen bestellingen te bekomen want 
de delegatie moest ook inlichtingen ver
schaffen «nopens de prijzen en de voor
waarden van vervaardigen » Het waren de 
Belgische tekstielindustnelen die hun dien
sten en hun produkten op een wel opvallen
de wijze aanboden En men moet met den
ken dat dit een uitzondenng was Er zouden 
tal van andere voorbeelden kunnen gege
ven worden Overigens geven de rappor
ten van de Militarverwaltung aan Berlijn 
een — nog onvolledig — beeld van de 
omvang van de levenngen aan Duitsland 
Onvolledig, omdat men ook nog zou moe
ten rekening houden met de zwarte markt 
waarop sommige Duitse diensten biezon-
der aktief waren De auteur erkent trou
wens dat de omvang van de ekonomische 
kollaboratie van dien aard was dat een 
bestraffing ervan de Belgische ekonomie 
zou verlamd hebben 

Het IS met de bedoeling in betwisting te stel
len dat de ekonomische kollaboratie in feite 
onvermijdelijk was Maar wel het feit aan te 
klagen dat de repressie schromelijk eenzij
dig en onrechtvaardig geweest is Eenvoudi
ge fabnekswachters, die met een oud 
geweer de wacht opgetrokken hadden bij 
een fabriek, werden ongenadig en zwaar 
bestraft, hun gezin in de grootste miserie 
gebracht, terwijl de fabriekseigenaars die 
zwaar geld verdiend hadden en een onge
twijfeld véél grotere bijdrage tot de Duitse 
oorlogsinspanning geleverd hadden dan de 
arme fabriekswachter vrij-uit gingen Zelfs 
minister konden worden i 
Of men de ware geschiedenis van de eko
nomische kollaboratie ooit zal durven 
schrijven is twijfelachtig 
Het artikel over het verzet vergt eveneens 
een aantal opmerkingen Het is ietwat sim
plistisch een onderscheid te maken tussen 
de goede weerstanders van tijdens de oor
log en de slechte weerstanders van het 
laatste uur en van na de bevrijding, die aan
sprakelijk gesteld worden voor de blaam 
op het verzet geworpen door willekeunge 
aanhoudingen, mishandelingen, brandstich
tingen, plundenngen 

DE ROL VAN DE KOMMUNISTEN 

De historische waarheid eist het feit te 
erkennen dat een belangrijk deel van het 
verzet in handen was van of gedirigeerd 
werd door de kommunisten De doeleinden 
van de kommunisten reikten verder dan 
het bestrijden van de Duitsers Hun bedoe
ling was terreur te verwekken, zonder zich 
te bekommeren om de gevolgen voor de 
bevolking Honderden mensen werden ver
moord In de hoogste kringen heerste er 
schrik voor deze gewapende, mets ontzien
de kommumstische groepen Schrik ook 
voor de naoorlogse periode Schrik vooral 
voor wat er kon gebeuren indien de Duitse 
troepen zich zouden terugtrekken uit het 
Westen zonder gelijktijdige ontscheping 
van geallieerde strijdkrachten Op de rege
ring van Londen werd met gerekend om 
door haar gezag hier de orde te handha
ven Men vreesde dat de kommunisten met 
zouden terugschrikken voor een «grote 
opruiming», een revolutionaire machtgreep, 
met moord en terreur De rol die de kommu
nisten gespeeld hebben in de repressie 
mag met onderschat worden Ook deze rol 
hebben zij gespeeld met welbepaalde be
doelingen ZIJ trachten haar nu nog voort te 
spelen door hun hardnekkig verzet tegen 
verzoening of amnestie 
De geschiedenis van het verzet zou er bij 
winnen indien een duidelijk onderscheid 
gemaakt werd en de verantwoordelijkhe
den vastgelegd voor de verschillende vor
men van verzet 

DE HISTORISCHE OBJEKTIVITEIT 

Men schijnt wel te vergeten dat na de 
bevrijding een besluit-wet nodig was om bij 
voorbaat «amnestie» te verlenen voor al 
de misdrijven gepleegd in naam van het ver
zet 
Eenzelfde historische objektiviteit mag 
geëist worden zowel ten overstaan van het 
verzet als ten overstaan van de verschillen
de vormen van kollaboratie Die simplisti
sche zwart-wit tegenstelling van na de oor
log kan geen stand houden wanneer men 
tot werkelijke, wetenschappelijke geschied
schrijving komt Langzaamaan komt men 
daar wel toe Er zal dan een veel genuan
ceerder oordeel moeten geveld worden 
Ik neem mij voor in een volgende bijdrage 
enkele beschouwingen te wijden aan ande
re bijdragen, om over de repressie 
Men dient dus rekening te houden met het 
speciaal karakter van dit boek, een samen
bundeling van weekblad-artikels, maar toch 
ernstig en door bevoegde historici geschre
ven 

F. VAN DER ELST 
(*] DAP-Reinaert Uitgaven - Brussel 
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DE REGERING 

MOET KRACHTDADIG 

OPTREDEN 
TEGEN DE INCIVIEK NOLS 

Het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel (VVO) neemt met 
genoegen akte van de uitspraak op 19 maart j l , van de Raad van Sta
te, bij monde van de algemene vergadering van de afdeling admini
stratie waarbij op verzoek van de Vaste Kommissie voor Taaltoe-
zicht de beslissing van het kollege van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Schaarbeek tot inrichting van aparte lokalen voor 
Nederlandstaligen en voor Franstaligen in de bevolkingsdienst ver
nietigd w/erd , n j j 
Het VVO hennnert eraan dat de IVe Kamer van de Raad reeds 
op 4 juni 1974, en dit ingevolge het verzoek van de VVO duidelijk 
gesteld had dat deze lokettenregeling met met de geest van de taal-
w/et in overeenstemming kon gebracht worden, en dat het dus eigen
lijk reeds de tweede maal is dat de Nolsloketten onwettelijk worden 
verklaard 
Het VVO neemt er akte van dat de regering verklaart dat Nols de 
taalwet zal moeten eerbiedigen, en daartoe reeds een stap gedaan 
heeft 
Het VVO akteert eveneens dat in tegenstelling met «heldhaftige» 
verklaringen door burgemeester Nols afgelegd voor zijn FDF-militan-
ten, hij een aanpassing van de dienstregeling in de bevolkingsdienst 
doorvoert, ten einde zich formeel aan te passen Deze nieuwe rege
ling bestaat erin de loketten af te schaffen door het verwijderen van 
opschriften zonder dat in wezen ook maar iets veranderd wordt 
Het VVO wijst er de regering op dat de nieuwe regeling even goed in 
strijd IS met de taalwet als de oude, en zij eist dan ook dat de rege
ring krachtdadig tegen het incivieke kollege van burgemeester en 
schepenen zal optreden 
Met des te meer klem dat de Vlaamse gemeenschap moet betalen 
voor de honderden miljoenen tekorten van de gemeente Schaar
beek en dat deze bijdrage alleen maar dient om de gemeente 
Schaarbeek toe te laten haar te vernederen en in het gelaat te slaan 

COMMISSIE van OPENBARE ONDERSTAND 
van ANTWERPEN 

In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant : 
"Ook interims voor korte periodes komen in aanmerking,, 

GEGRADUEERDE 
VERPLEE)G(ST)ERS 

bnito-aanvangswedde: 28.304,-fr. per maand of 
28.680,-fr. met haardgeld 

GEBREVETTEERDE 
VERPLE(E)G(ST)ERS 

bruto-aanvangswedde: 26.424,-fr. per maand of 
27.176,-fr. met haardgeld 

VERPLEEGASSISTENTEN 
bnito-aanvangswedde : 25.546,-fr. per maand of 

26.298,-fr. met haardgeld 

ZIEKENOPFVVSSITIERS 
bruto-aanvangswedde: 23.568,-fr. per maand of 

24.320,-fr. met haardgeld 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk 
diploma. Zij dienen een eensluidend verklaard afschrift hiervan 
en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (voor openbaar 
bestuur) in te leveren. 
Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende 
weddeverhogingen. 
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn alle 
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder kin-
derverpleging en bejaardenzorg. 
Toepassing der 40-urige werkweek. 
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar. 
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij 
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste 
benoeming indien zij hun aanvraag indienen uiterlijk op 
14 mei 1976 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 
Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van 
120,-fr. 
Verplicht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te 
bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel. 031/31.09.70 - 32.98,35). 

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

De redaktie 

DE STEM VAN DE 
VERGRIJSDE GENERATIE 

Waarde lotgenoten, langs deze 
weg richt ik mij tot U, vergrijsde 
generatie, de onproduktieven, de 
afgeschrevenen der maatschap
pij, tot wie ik de eer heb zelf te 
behoren Ik richt mij met tot U in 
een bui van melancholie, maar 
met een klaar besef, hoezeer wij 
het jonge volk nog van nut kun
nen zijn WIJ behoren tot de gene
ratie, die ondanks een lagere 
levensstandaard en het aanzien 
als tweederangsburgers, nog een 
schone jeugd heeft gekend, so
ber in haar omgang, nauwgezet in 
haar levenstaak In een leefmilieu 
dat onze ouders voor ons onge
schonden hadden bewaard, iets 
dat WIJ onze kleinkinderen ternau
wernood kunnen aanbieden 
Enkelen onder ons zullen nog wel 
van vader zaliger horen vertellen 
hebben van de mensonterende 
toestand die heerste in vele scho
len tijdens «La Belle Epoque de la 
Belgique Paternaliste » Het speel
plein was in twee verdeeld, in de 
klas zelfde vertoon, aan de ene zij
de de dutskens van de arme lie
den, en aan de andere zijde de tel
gen van de gegoede burgers 
Maar lag de Vlaamse bewustwor
ding van ons volk met aan de 
basis van zijn sociale ontvoog
ding in wording ^ Ontsproot uit 
deze evolutie met de ideologie die 
de kluisters van zijn onmondig
heid verbrak ' 

De strijd van de vergrijsde gene
ratie, voor ontvoogding van ons 
volk, moet ook het erfdeel zijn 
van de jonge generatie, waarvan 
ZIJ de morele waarde ongeschon
den dient te behouden Een te 
groot deel van de hedendaagse 
jeugd, verwend, apatisch, prooi 
van gewetenloze fortuinjagers, 
distantieert zich van de ernstige 
levensproblemen, met de gelaten
heid van een doelloos fatalisme 
Is het met de taak van de volksop
voeder, het nationaal waardege-
voel in onze jeugd levendig te 
houden, maar staat hij zelf met 
voor gewraakte hypokrizie ' Zijn 
WIJ verdoold in een wereld zonder 
gewetensbezwaren •? Waarde lot
genoten, bezorgd om de gaafheid 
van onze entiteit, door een kort
stondige welvaart op de helling 

gebracht, moeten wij toezien hoe 
onze Vlaamse vadergrond de vuil
nisbelt van Europa dreigt te wor
den, bewerkstelligd door potenta
ten, wiens enige vaderland de 
geldbeugel is De internationale in
dustriële pletrol, die zijn stuw
kracht put uit de Belgische Staats
kas, effent de baan voor de eko-
nomische en politieke derde macht 
« Groot Brussel» waarvoor de om
liggend gemeenten als «etappe
gebied» werden aangeduid 
Een wiegende zee van landelijke 
rijkdom, in een decor van groen 
en ruimte, tussen Brussel en Leu
ven, wordt overwoekerd door 
een jungle van loodsen, bermen, 
viadukten en autobanen, een ves
tiging van verfransingscellen nala
tend Een barbarij van ontaarde 
materialisten, een meedogenloze 
vernieling van de weldaden der 
natuur, een uitspatting van de 
gemechanizeerde mens die met 
enkele slagen van een helse ma
chinerie, de vrucht vernietigt van 
een eeuwenlange ontginning Be
denk dat inplanten van indus
trieën, op waardevolle teelgron-
den, het aanduiden van bouwzo
nes met verkeerde demografi
sche gevolgen, bekrachtigd 
wordt door mensen die wij zelf 
op hun stoel hebben gezet, en die 
alleen bekommerd zijn om finan
cieel en elektoraal belang (ingekort) 

F. B., Groot-Zaventem 

WIJ STONDEN VERSTELD 

Als Volksuniejongeren stellen wij 
vast dat een VU-initiatief in de 
Kanner om een amnestieregeling 
in overweging te nemen eens te 
meer op mets is uitgelopen door 
onbegrip en partijpolitieke bereke
ning in de andere Kamerfrakties 
Het voorstel De Beul-Somers 
kwam anders op een goed ogen
blik, ni enkele dagen voor het zil
veren ambtsjubileum van de ko
ning 
W I J veronderstellen echter dat u 
ook weet dat dit 25-jang jubileum 
maar mogelijk is door de abdika-
tie van Leopold III in 1951 (omwil
le van zgn kollaboratie] en dit 
tegen de wil in van 72 % van de 
Vlaamse bevolking Wij mogen 
deze verjaardag dan ook wel 
beschouwen als het zilveren jubi
leum van de anti-Vlaamse repres
sie 
Dat WIJ als oprechte Vlaams-natio-
nalisten de Belgische vorsten en 
vorstinnen geen warm hart toe
dragen IS evident Wij willen er 
trouwens op wijzen dat de VUJO 
steeds geopteerd heeft voor een 
republikeinse staatsvorm Dit vor
stenhuis heeft in wezen altijd het 
toppunt van Belgicisme verper
soonlijkt en in de loop van haar 
karnavalesk bestaan heeft het 
nog nooit enige belangstelling ver
toond voor Vlaamse problemen 
en heeft zich nooit bekommerd 
om specifieke Vlaamse verzuch
tingen Een wenk in de nchting 

van amnestie kon er nooit af, een 
lichte suggestie dat Vlamingen 
ook wel eens rechten konden 
hebben was ondenkbaar Aan ui
tingen van minachting voor de 
meerderheid van het «Belgische 
volk» heeft het daarentegen 
nooit ontbroken 
Wij stonden dan ook versteld 
toen we vaststelden dat de Volks
unie het nodig vond naar aanlei
ding van de met in overwegingne
ming van het amnestievoorstel, 
een «beperkte» delegatie naar 
de viering in het parlement te 
moeten sturen 
(ingekort) D V e n K A 

namens VUJO-Turnhout 

VUJO 

v o s EN NSB 

In Torhout bestaat er ook een 
afdeling van de «Nationale Strij
dersbond » (NSB), maar een heel 
speciale, met een heel speciaal 
bestuur, dat er nog bepaalde mid
deleeuwse metodes op nahoudt 
Die NSB stichtte een dienstbe
toon ten behoeve van de oud-
strijders, dit in navolging van 
VOS-Kortemark dat er een groot 
sukses mee kent En dit zou wel 
eens leden kunnen gekost heb
ben, ook in Torhout 
Nu stichtte de VOS-Torhout óók 
een dergelijk dienstbetoon, en 
maakte dit bekend langs de plaat
selijke pers in een artikel getiteld 
« bericht aan de oudstrijders » 
Tot hier is er geen vuiltje aan de 
lucht Elk spant zich immers in om 
leden te winnen en te behouden 
Dit IS volgens mij normaal en 
ieders goed recht 
Na het verschijnen van dit artikel, 
uitgaande van VOS-Torhout, ver
scheen er de week daarop een 
ander artikel, uitgaande van de 
NSB-Torhout Daann werden de 
Vlaamse Oudstrijders (VOS) ver
dacht gemaakt als een organisa
tie die met te vertrouwen is Ik 
citeer «Oudstrijders, opgepast, 
laat u met beetnemen Een voor 
onze oudstrijders misleidend arti
kel onder de titel « bericht aan de 
oudstrijders», uitgaande van een 
onbekend bestuur van Vlaamse 
oudstrijders, is verschenen in de 
krant Wij zijn verplicht de oud
strijders te verwittigen dat de 
NSB-Torhout mets te maken 
heeft met deze onbekende 
«Vlaamse Oudstrijders» die 
trachten onze NSB te ondermij
nen en leden af te snoepen op 
een geniepige wijze » 
In dat artikel staat ook nog dat de 
NSB alles heeft bekomen voor de 
oudstrijders, uitsluitend door zijn 
werking 

Dit artikel is verschenen met de 
goedkeuring en toelating van het 
bestuur In dat bestuur treffen wij 
een vrederechter aan en een poli-
tiekommissans 
Nu vraag ik mij af welke de hou
ding zou zijn van die vrederech
ter mocht er een geschil zijn tus
sen een VOS-er en een NSB-er 

J.V., Torhout 

De Nationale Raad van de Volksunie-jongeren, in vergadenng bijeenge
komen te Brussel, heeft kennis genomen van het standpunt inzake de 
gewestvorming zoals dit onlangs door de voorzitter van het Vlaams 
Ekonomisch Verbond Leysen uitgesproken werd 
De VU-jongeren nemen er nota van dat dit standpunt resoluut het 
tweeledig federalisme in België voorstaat Alhoewel dit ook een princi
pieel standpunt is van VUJO, wil de Raad er toch voor waarschuwen 
dat de invoenng van dit tweeledig federalisme met mag gebeuren op 
bazis van verschillende sociaal-ekonomische inzichten in de respektie-
ve deelstaten Het gaat immers met op het unitaire en kapitalistische 
Belgique-a-papa te vervangen door een al even kapitalistische deel
staat Vlaanderen 
De Volksunie-jongeren menen daarentegen dat de invoenng van het 
tweeledig federalisme gepaard moet gaan met het scheppen in de bei
de deelstaten van een nieuwe maatschappij waann de mens centraal 
dient gesteld te worden 
VUJO keurt eveneens ten stelligste de wijze af waarop de heer Ley
sen in zijn interview met « Trends », om verdachte ekonomische motie
ven, de mogelijkheid openstelt het bedreigde Vlaams gebied rond Brus
sel als koopwaar aan te bieden bij kommunautaire onderhandelingen 
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LIEVE DEWIT 
EEN VROUW OP DUBBELE BARRI KADEN 

Godelieve Dewit woont te Sint-Genesius-
Rode. Zij is een dame behorende tot de 
leeftijdsgroep tussen de dertig en de veer
tig : volop in de actieve jaren zoals dat heet. 
ZIJ is gehuwd, heeft drie zonen, was vroe
ger bediende 
« Nu ben ik binnenshuis-werkende » zegt zij. 
Dewit IS haar eigen meisjesnaam, en aldus 
kennen de kiezers uit Rode haar • het zal de 

derde keer zijn dat ze aan één of andere 
verkiezingstrijd zal meedoen. Voor het 
ogenblik is zij federatielid voor de federatie 
Halle «Jammer dat de federaties worden 
afgeschaft: zij vormden werkelijk een dam 
tegen de verfransing, vooral dank zij een 
goed-doordacht grondbeleid. 
Zij heeft haar eigen gemeente, gelegen aan 
de rand van het Zoniénwoud zo landelijk 
en Brabants-rustig, zien evolueren naar een 
residentiele villawijk eerst, en dan naar een 
semi-verstedelijkte voorpoort van Brussel. 
Wat eens echt, gewoon Nederlandstalig 
was, verfranste stilaan 
•<ln het begin kwamen de echt-kapitaal
krachtigen, zij bouwden de luxueuze villa's. 
Zij woonden wég van de oorspronkelijke 
bevolking en hadden er geen kontakt mee. 
Na 1963 echter verslechtte de situatie zien-
fierogen met het toekennen van faciliteiten 
aan franstaligen. Het Vlaamse gemeentebe
stuur — of beter: een gemeentebestuur 
bestaande uit Nederlandstaligen — werkte 
hand in hand met de grote immobiliënmaat-
schappijen, stimuleerde de verkavelingen 
en sleepte zo grote winsten mee in de 
wacht. Er kwam, na de super-rijken een 

ander franstalig publiek wonen, minder wel
stellend, maar toch franssprekend. De eer
ste kapitaalkrachtige immigranten weken 
opnieuw uit, ditmaal naar Waterloo: daar 
was het zéker franstalig gebied. De Immobi-
liënmaatschappijen hielden de fransspre-
kenden die op Rode kwamen wonen in het 
ongewisse: zij lieten uitschijnen dat Rode 
eigenlijk geen Vlaams gebied meer was. Zo 
zitten WIJ nu met een Nederlandstalige 
dorpskom, en twee grote Vlaams-gebleven 
wijken die bij Alsemberg aansluiten; de 
rest, de «Hutten» zijn «verfranst». 
Lieve Dewit laat zich bitter uit over de 
judasrol, die het nochtans Vlaamse ge
meentebestuur in het proces heeft ge
speeld. 

«Eigenlijk ligt de schuld aan de CVP. Die 
heeft altijd de volstrekte meerderheid ge
had. Vroeger kwamen ze samen met de 
PSC op. Zij hebben natuurlijk nooit iets 
gedaan om het Vlaamse karakter van de 
gemeente te bewaren. De privé-sekretaris 
van Vanden Boeynants, Algoet, heeft hier 
de eerste viool gespeeld, en het samen
gaan van CVP en de Vlaamsgezinden 
steeds tegengewerkt. Hij is nog altijd een 

grens aggl. Brussel 

taalgrens 

steenweg naar Waterio 

nauwe medewerker van V.D.B, maar nu 
geeft hij zich als C.V.P.-er uit». 
Een Vlaamse eenheidslijst zou nu zeer 
noodzakelijk zijn i 
« Maar daarvan wil de CVP niets horen ! Ze 
stellen zo'n oneerlijke voorwaarden dat we 
echt met hen met kunnen samenwerken... 
Iedereen zal dus onafhankelijk van elkaar 
opkomen, met een eigen lijst.» 
Ondertussen zijn de franstaligen een 
steeds grotere rol in het vernigingsleven 
van Sint-Genesius-Rode gaan spelen. 
« Vroeger zag je ze niet, maar nu komen ze, 
worden lid van de muziekmaatschappij of 
van de sportvereniging. In 't begin laten ze 
zich niet opmerken, maar langzamerhand 
stellen ze hun wetten : tenslotte hebben die 
verenigingen geld nodig en geld hebben 
zi j l» 

Om een tegengewicht te vormen zijn de 
Vlaamse verenigingen samengegaan. 
'< Het Vlaamse verenigingsleven is bloeiend. 
We hebben een Nederlandstalige Kulturele 
Raad. De gemeente heeft ons niet erkend, 
omdat er ook een Franstalige gelijkaardige 
vereniging bestaat, die zij niet kunnen 
erkennen, dus.. Er is een sjiek kultureel 
centrum, gebouwd met de centen van de 
gemeente, en waar wij slechts na het neer
tellen van harde munt een zaal voor één of 
andere kulturele aktivitelt kunnen bemach
tigen ». 
Hoe de Vlamingen het aldaar bekijken ? 
«In 't begin reageerde de plaatselijke bevol
king niet, integendeel: ze was zelfs blij, 
want de komst van de franstaligen bracht 
ook werk : de vrouwen gingen als meid, de 
mannen als tuiniers in de villa's werken. 
Maar nu komt er toch weerstand los: de 
mensen zien dat de franstaligen zich 
steeds meer met hun gemeente het be
stuur en het verenigingsleven gaan bemoei
en, en dat kunnen ze ergens moeilijk slik
ken. 
Lieve Dewit kan over het verenigingsleven 
ter plaatse heel wat vertellen, zij is zelf voor
zitster van een onafhankelijke vrouwen
groep ter plaatse. 
«Ik was zelf altijd erg in politiek geïnteres
seerd. Met mijn huwelijk kwam ik terecht in 
een politiek-aktieve familie, en zo kwam ik 
in de echte politiek terecht. Ik vind dat vrou
wen het evengoed kunnen doen als man
nen, en de bevolking aanvaardt je als 
vrouw op de lijst. Maar je moet ook bewij
zen dat je 't kan en blijk geven iets van de 
politieke zaak af te weten. Als je aan poli
tiek begint, dan werk je niet tegen de man
nen, maar je tracht als vrouw... je man te 
staan. En tenslotte: bij ons kiezen de vrou
wen wel voor de vrouwen». 
Goedelieve Dewit staat als het ware op 
dubbele barrikaden • als vrouw in de poli
tiek en als Vlaming uit één stuk in een 
bedreigd gebied. 

Huguette De Bleecker 
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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 Vrouwen 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 
Gee l : Ledenfeest in het parochiecentrum van Hoeven Aan
vang 20 u 30 Voorgerecht, hoofdschotel, en nagerecht 
Gezellig samenzijn met dans Prijs 150 fr per persoon Inschrij
ven tel 014/58 97 36 Iedereen welkom 
N ie l . VUJO-bal in zaal Familia, Dorpsstraat Disco-bar Andy 
Aanvang 20 u Toegang 40 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 nvier» 

MEI 

4 Antwerpen • Eerste wijkvergadering voor leden en sympathisan
ten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen Lokaal Bier
stal, Klapdorp, 6, 1ste wijk Spreker senator-gemeenteraadslid 
Bergers Aanvang 20 u 30 

ANTWERPEN 

GEMEENTE MOL A 
V o l g e n d e be t rekk ingen in v a s t d i e n s t v e r b a n d zi jn te bege
v e n 

A een K L E R K 
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n leef t i jd miniunn 18 jaar -max imum 
40 jaar o p 1 apri l 1976 
D ip loma v a n L A G E R secunda i r o n d e r w i j s o f ge l i j kwaard ig 
ge tu igschr i f t of b reve t da t t o e g a n g gee f t to t e e n be t rekk ing 
v a n n iveau 3 

B een A S S I S T E N T bij d e gemeen te l i j ke o p e n b a r e bibl iot
heek 
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n leef t i jd m in imum 18 j a a r - m a x i m u m 
40 jaar o p 1 apri l 1976 
1 D ip loma H O G E R secunda i r o n d e r w i j s o f ge l i j kwaard ig 
d ip loma of ge tu igschr i f t d a t t o e g a n g gee f t to t e e n be t rekk ing 
v a n n iveau 2 
2 B e k w a a m h e i d s a k t e to t he t h o u d e n v a n een o p e n b a r e 
b ib l io theek 
3 D ip loma v a n dac ty log ra f i e o f m e t we ls lagen een p roe f 
a f leggen in te nch ten d o o r het g e m e e n t e b e s t u u r 

S lagen in een ma tun te i t sp roe f (gesch ik the idsexamen) 
D e ass is tent w o r d t verp l ich t de lessen te vo lgen aan een 
e r k e n d e b ib l io theekschoo l en d ient b innen de 5 (vijf) jaar het 
e indd ip loma te beha len 
D e benoeming gesch ied t O P P R O E F en dit v o o r de duur, 
g e d u r e n d e d e w e l k e b e t r o k k e n e met in het bezi t is v a n het 
e indd ip loma, a fge leve rd d o o r een e r k e n d e b ib l io theekschoo l , 
te beha len b innen de m a x i m u m termi jn van 5 (vijf) jaar 

C zes P O L I T I E A G E N T E N 
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n m in imum 21 jaar -max imum 30 jaar 
o p 1 apnl 1976 
Ges ta l te mins tens 1,70 m 
D ip loma v a n L A G E R secunda i r onde rw i j s o f ge l i j kwaard ig 
ge tu igschn f t o f b reve t da t t o e g a n g gee f t to t een be t rekk ing 
van n iveau 3 
S lagen in een gesch i k the idsexamen 
D e benoeming gesch ied t o p p roe f v o o r een jaar 
T i jdens de proef t i jd is b e t r o k k e n e verp l ich t de op le id ingscy-
c lus van de pol i t ieschool te A n t w e r p e n te vo lgen en d ient in 
het opge legde e x a m e n te s lagen 

Toepass ing der w e t t e n van 3 augus tus 1919 en 27 mei 1947 
en het K B van 21 mei 1964 

D e a a n v r a g e n d ienen PER A A N G E T E K E N D schr i j ven g e n c h t 
a a n het co l lege van b u r g e m e e s t e r en s c h e p e n e n te M O L 
uiterl i jk o p 4 mei 1976. 

V o l g e n d e s t u k k e n d ienen bij d e aanv raag g e v o e g d 
1 Mi l i t iegetu igschr i f t 
2 Bew i j s van nat ional i te i t en g o e d zedel i jk g e d r a g (op zegel) 
3 Eenslu idend ve rk laa rd a f schn f t van d ip loma's 
4 Gebeur l i j k bew i j zen van v o o r k e u r r e c h t 

V e r d e r e inl icht ingen te b e k o m e n o p het gemeen tesek re ta -
r iaat-afdel ing Admin is t ra t ie 

M O L , 8 4 1 9 7 6 N a m e n s het g e m e e n t e b e s t u u r v a n M O L 
O p bevel De sekretar is . D e bu rgemees te r , 
J H e r m a n s D e W i t A l f 

ANTWERPEN (arr) 

PROPAGANDABALLONS 
Tijdens de arrondissementsraad van 
8 apnl hoorde de Raad een korte uit
eenzetting over propagandaballons 
Voor de zekerheid herhalen we langs 
deze weg dat de geïnteresseerde 
afdelingen hiervoor kontakt moeten 
nemen met R Van Thillo - tel 0 3 1 / 
51 6403 De bestellingen worden im
mers per einde apnl afgesloten 

WERFTOCHT 
Vanzelfsprekend rekenen we op de 
trouwe propagandisten die op 25 
april om 10 uur verzamelen aan het 
Massenhof Deze maand echter een 
speciale oproep aan de volgende 
afdelingen Deurne, Borsbeek, Move, 
Edegem, Mortsel en Kontlch. Zij die
nen op deze kolportage bijzonder 
sterk vertegenwoordigd te zijn om 
aldus een voorbeeld te zijn voor de 
afdelingen die een volgende maal aan 
de beurt zijn 

Bovendien rekenen we op de tegen
woordigheid van onze parlements- en 
provincieraadsleden > 

AMNESTIE 
Door volksvertegenwoordiger So-
mers werd een zeer interessante bro
chure uitgegeven over amnestie De
ze brochure kan besteld worden voor 
de prijs van 40 fr bij onze arrondisse-
mentele sekretaris Wim Claessens, 
Pastoor Deensstraat 19, 2510 te Mort
sel telefoon 55 39 09 Deze bestelling 
moet gebeuren voor 24 04 76 i 

KURSUS VOOR VROUWEN 
In samenwerking met het Dosfelinsti-
tuut, op de maandagen 26 apnl en 3, 
10 en 17 mei telkens te 20 u , in het 
lokaal •< Drie Eiken », Drie Eikenstraat, 
te Edegem Onderwerp «Spreken in 
het openbaar» Vergader- en ge
sprekstechniek Kursusleider Johan 
Beke Inschnjven Mevrouw Monseur 
tel 2791 14 

ANTWERPEN (stad) 

DIENSTBETOON 
Elke maandag van 16 tot 19 u, Wet
straat 12, door volksvertegenwoor
diger De Beul, bijgestaan door provin
cieraadslid Mevrouw Monseur 

K O O 
Voor aangelegenheden Antwerpen-
Stad tel voor afspraak De Boel 
33 97 90 of De Laet 386692 

VUJO 
Afgevaardigde in het bestuur Mejuf-
fer Enka De Motte, tel 42 26 84 

BUSSEN 
Ga je mee uit b u s s e n ' U doet het 
wanneer het u past en in een sektor 
die u ligt Of samen op een week-
avond Tel sekretariaat 3684 65 

KANDIDATUREN 
Elk lid mag zijn kandidatuur stellen 
Schnftelijk naar het sekretariaat om 
op de lijst te staan bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen van Ant-
werpen-stad Binnen voor 20 mei 

AFFICHES 
Voor Zangfeest en IJzerbedevaart 

MEDEGEDEELD 
39 ' VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 
Op het 39® Vlaams Nationaal Zang
feest dat door het A N Z in samenwer
king met VTB-VAB op zondag 23 mei 
e k wordt georganiseerd in het Sport
paleis te Antwerpen, worden de vol
gende massaliederen geprogram
meerd Omdat ik Vlaming ben. Het 
Lied der Vlamingen Vlaanderen, 
Voor Outer en Heerd, Vlaanderen her
rijst Lied van mijn land Kempenland, 
Wel Anne Maneke Het Lied van Kop-
pelstock. W I J zijn bereid De Blauw/» 
voet Groeninghe Gebed voor het 
Vaderland en de nationale liederen 
Als dingenten hebben Leonce Gras 
Theo Mertens Fernand Van Durme 
en Juliaan Wilmots hun medewerking 
toegezegd De koren Ars Musica Car-
mina Con Amore, Jubilate Musica 
Nova Philharmonisch koor, Athur Ver-
hoevenkoor en de Zingende Wandel-
knng die de samenzang zullen onder-

VJUJO AKTIEDAG GEMEENTEBELEID 
Op zondag 9 mei organizeren de Volksuniejonge-
ren, van 10 tot 17 u, hun aktiedag-gemeentebeleid 
in de gebouwen van de Universitaire Instelling Ant
werpen ( U I A ) , Universiteitsplein 1, te Wilnjk 

B O O M 

GROOT SUKSES 
In aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Mattheyssens kon onze 
propaganda-verantwoordelijke P 
Claes de aanwezigen op ons jaarlijks 
lentediner begroeten en uitnodigen 
ten dis Na de inwendige mens ver
sterkt te hebben werd onze uittreden
de voorzitter E Spillemaeckers letter
lijk en figuurlijk in de bloemetjes 
gezet Dit voor zijn jarenlange ontbaat-
zuchtige inzet, bijgestaan door zijn lie
ve vrouw ZIJ waren steeds een lich
tend voorbeeld voor ons allen Ook 
onze verdienstelijke leden werden 
met een tuiltje bedacht Tot slot sprak 
onze waarnemende voorzitter J Pau
wels over de in het verschiet liggende 
aktiviteiten en besloot met de aanwe
zigen op te roepen de gemeente
raadsverkiezingsstrijd tot een goed 
einde te brengen In elk geval, het 
afdelingsbestuur plant alles verder in 
dat perspektief Wij spreken zeker af 
voor ons volgend lente-diner, mis
schien wel op het gemeentehuis 

VU-WANDELKONCERT 
Op zondag 25 apnl start officieel onze 
verkiezingsstrijd Vertrek om 15 u 
aan de Vlaamse klub « Nele» Rond
gang in Boom-Noord met de Vlaamse 
muziekmaatschappij Kempenland Ie
dereen IS van harte welkom We reke
nen dan ook op een afvaardiging van 
andere afdelingen Afdelingsvaandel 
met vergeten 

VLAAMS-NATIONAAL Z A N G 
FEEST 
Er kan ingeschreven worden voor de 
autobus die zal ingelegd worden 
Wacht met te lang bestel vooral tijdig 
uw kaarten Inschrijven voor de bus 
of kaarten bij van Linden L, Kerkhof
straat 26 (na 17 u) Mogelijkheid tot 
inschrijven eveneens in ons lokaal 
« Nele» 

BORGERHOUT 

TENTOONSTELLING 
Ons medelid kunstschilder M A Ros-
sie stelt zijn werken tentoon in de 
gemeentelijke feestzaal Turnhoutse-
baan 92 te Borgerhout van 23 apnl tot 
en met 4 mei 1976 alle werkdagen 
van 12 tot 18 u zon- en feestdagen 
van 10 tot 19 u 

ZANGFEEST 
Er zijn nog toegangskaarten te beko
men op het sekretariaat, Statielei 8, 
Borgerhout 

BORSBEEK 

AKTIE 
Voor onze gemeentelijke school werd 
door onze mensen een stille manifes
tatie gehouden Op 1 apnl tijdens een 

steunen, voeren een suite geuzenlie
deren, compositie van Herman Roel-
straete uit o l v Roger Leens en het 
Vaarwel mijn Broeder 
Als moeder zong van Lod De Vocht 
zal worden vertolkt door Ann Christy, 
terwijl de Brusselse volkszanger Jef 
Eibers De Marollien en Brussel ze ver
anderden Uw naam zal brengen 
Biezondere zorg wordt dit jaar ook 
besteed aan de geluidsinstallatie, zo
dat de aanwezigen — zelfs op de 
hoogste plaatsen — de presentaties 
van Kris Yserbijt en Marcel Hendnckx 
op teksten van Anton Van Wilderode 

ringen, verzekeringen, herstellingen 
en propaganda 

BETOGING 
De TAK-betoging van 28 maart nep 
toch enkele Borsbekenaren meer 
naar Brussel, hoewel met allemaal 
VU-leden Daarom verwachten wij 
dat U er ook bij bent volgende keer 
Kontakt opnemen met Herman Van 
den Bergh, Schanslaan, 82, Borsbeek 
Tel 217240 

EDEGEM 

GELUKWENSEN 
De ganse afdeling leeft mee en deelt 
in het geluk Anne-Mie en Joost 
Goris-Mees hebben een zoon, Je
roen Onze hartelijkste gelukwensen 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Vooral in Edegem de gemeente waar 
WIJ het twijfelachtige geluk hebben als 
burgemeester de huidige eerste-mims-
ter te bezitten, wordt een speciale 
inspanning gevraagd aan alle leden 
en sympatisanten om een sukses te 
helpen behalen bij de gemeenteraads 
verkiezingen van oktober e k Alle 
hoofden en handen en vrijgevigen zijn 
welkom I Meld U bij Jef Geukens, de 
Burletlaan 173, tel 49 7367 

BLAUWVOET-MINI-MARATHON 
Op 25 apnl e k ncht de Blauwvoetfe-
deratie-Edegem een Mim-Marathon in 
met medewerking van Bloso, Ge
meente en Mimstene van Kuituur 
Inschrijvingen Engelen Saenen Ro
meinse Put 100, Edegem Michiels, 
Paul Gilsonlaan 49, Edegem 
Start 20 km om 12 u 30 voor de 11 -
tot 13-jarigen 10 km om 14 u voor 
de 9- tot 10-jarigen , 5 km om 14 u 30 
voor de 6- tot en met 8-jarigen, tel
kens op het Pieter van Malderenplein, 
te Edegem-Molenveld 

EKEREN 

VLAAMS-NATIONAAL Z A N G 
FEEST 
Op zondag 23 mei 1976 te 14 u 30 in 
het Sportpaleis Aanplakbneven te be
komen op het VU-Sekretariaat, Gees-
tenspoor, 72, Ekeren Tel 4104 41 
Alle inlichtingen betreffende het Zang
feest zijn daar te verkrijgen 
15 JAAR VLAAMS-NATIONAAL 
JEUGDVERBOND 
Optocht te Antwerpen op 24 apnl e k 
om 18 u 30 Feestnamiddag in de zaal 
« EIckerlyc •>, Frankrijklei 85 op 25 apnl 
e k om 1 4 u 3 0 Aanplakbneven te 
bekomen bij Veerie Thyssens Gees-
tenspoor, 72, Ekeren Tel 41 0441 

MOVE 

Op 6 april werd Jeroen geboren, 
broer van Kaatje en zoon van ons 
gemeenteraadslid Joost Gons en An-
nemie Mees 

en Herman Geerts zeer goed zullen 
kunnen verstaan 
Deze geluidsinstallatie zal volledig 
aangepast worden aan de ruimte van 
het Sportpaleis 
De plaatsbespreking kan geschieden 
op het ANZ-sekretariaat - Vnjheids-
straat 30-32 Antwerpen (tel 0 3 1 / 
379392 - iedere dag van 9 uur tot 17 
u 30, uitgenomen zaterdag) 
Voor groepen van meer dan 20 perso
nen gehandicapten gepensioneer
den, oudstrijders en houders van een 
CJP-paspoort of een Plus-3-Pas zijn 
gunstvoorwaarden voorzien 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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Onze hartelijke gelukwensen aan de 
ouders en grootouders 

VLAGGENAKTIE 
Er zijn reeds leeuwenvlaggen in voor
raad, te bestellen bij bestuurs- en 
kaderleden 

MERKSEM 

OVERLIJDEN 
We betreuren het overlijden op 7 april 
II . in de ouderdom van 76 jaar, van de 
h Oscar Van den Broeke Mandataris
sen en bestuursleden van VU-afde-
ling Merksem willen langs deze weg 
hun deelneming betuigen aan zijn 
echtgenote en aan zijn beide zonen, 
Kpt Cdt Rene Van den Broeke en 
Adj Kommissaris Opziener Hugo Van 
den Broeke 

BORMSHERDENKING 
Onder een stralende hemel ging op 
zondag 11 april II te Merksem, de 
mooiste en meest stijlvolle dr Borms-
herdenking door die we de laatste 
jaren konden beleven Reeds tijdens 
de plechtige Mis in een nokvolle St -
Bartholomeuskerk, kon men aanvoe
len dat allen gekomen waren om de, 
30 jaar geleden gepleegde moord op 
dr Borms, piëteitsvol te gedenken en 
om, zoals Z E P Van de Walle het in 
zijn homilie zo kernachtig en juist uit
drukte, het hoogstnodige gewetenson
derzoek te verrichten en even in het 
eigen hart te kijken Ook de optocht 
naar het graf van dr Borms verliep 

ordelijker dan vonge jaren en werd in 
feite een amnestiebetoging, door het 
boven op een wagen van Were-di 
meegevoerde borstbeeld van dr 
Borms met daarachter het woord 
« Amnestie » Een enig initiatief van de 
inrichters was dan de persoonlijke 
bloemenhulde aan het graf zelf, waar 
iedereen met enkel zijn eigen bloem 
maar tevens een stukje van zijn hart 
kon neerleggen Tot slot was er dan in 
het Gemeentepark, de korte maar 
goed geformuleerde toespraak van 
Karel Dillen die de opdracht voor 
Vlaanderen aan de deelnemers mee
gaf 

ZANGFEEST 
Kaarten voor dit uniek zangfestijn zijn 
zoals steeds te verkrijgen in VI Huis 
Tijl Bredabaan 298 en bij Jan Vinken 
Akkerboüwstraat 71, waar eveneens 
raamaffiches beschikbaar zijn 

NIEL 

FVV 
Onze eigen Federalistische Vlaamse 
Vrouwen zijn van wal gestoken met 
een afdeling en werkten met sukses 
reeds enkele aktiviteiten uit Elke don
derdag van 19 u 45 tot 20 u 45 zwem
men we met onze zusterafdeling uit 
Wilrijk in het zwembad in Wilrijk Ver
trek aan het VU-sekretanaat Niel te 
19 u 15 met eigen wagens We nemen 
iedereen mee 

DIENSTBETOON 
Heb je problemen van administratieve 
aard •? Stap eens binnen in ons sekre-
tariaat op vrijdagavond van 20 uur af 
Onze vrienden Frans De Meulemees-
ter, Guido Michiels en Jos De Graef 
staan om beurt ter beschikking om 
uw moeilijkheden op te ruimen 

BELASTINGSAANGIFTEN 
Op donderdag 22/4 en op donderdag 
29 en vrijdag 30/4 verwacht Jos De 
Graef u op het sekretanaat om uw 
belastingsaangiften in te vullen, tel
kens van 20 uur af 

WIJNEGEM 

JANTJE ' 
Afdeling en bestuur Wijnegem wen
sen hun afdelings-penningmeester 
Enk en Mevrouw Luyckx-Sijsmans 
van harte proficiat bij de blijde geboor
te van hun «lentekindje» Jan Deze 
wensen gaan evenzeer naar onze 
afdelings-bestuurskollega « grootva » 
Omer Luyckx (en Mevrouw) als fiere 
peter en, en mevrouw J Sijsmans (en 
de heer) als trotse meter 

WILRIJK 

TE ONTHOuDEN DATA 
We hennneren hier nogmaals aan 2 
interessante aktiviteiten waarop wij u 
zo talrijk mogelijk wensen te ontmoe
ten Er IS de Natuurwandeling in het 
Broek te Blaasveld, op zondag 25 

april Echt de gelegenheid om er 
samen eens enkele uurtjes op uit te 
zijn en tegelijk eens met elkaar te pra
ten Bijeenkomst te 13 u aan de 
Broekstraat te Blaasveld Problemen 
om er te komen ? Bel even met Mia 
Damen, tel 281517 
Twee dagen later is er dan onze wijk
vergadering op het Valaar Bedoeling 
IS, eens te praten met de mensen van 
de wijk, met uit opportunisme — de 
Volksunie heeft zich al langer dan van
daag uitgesproken voor het mondig 
maken van de wijken — maar als eer
ste begin Praat over deze wijkverga
dering met buren en kennissen Het is 
de enige manier om ze uit hun tent te 
lokken 

Afspraak in zaal «De Snek», Letter-
kundestraat 193, dinsdag 27 apnl te 
20 u 

ZWEMMEN 
Het voorjaar zit in de lucht, er wordt 
weer meer gezwommen Wees erbij, 
elke donderdag, te 19 u 40 in het 
Gemeentelijk Zwembad aan de 
Doornstraat Het is met enkel een 
sportieve gezinsprestatie, we zijn er 
ook onder ons Wie doet ons dit na ' 

BETERSCHAP 
wensen wij onze ondervoorzitster en 
gemeenteraadslid, Mia Damen, toe, 
die 6 apnl een heelkundige bewerking 
onderging Mia kennende, weten wij 
dat ZIJ zich ook over deze tegenslag 
zal weten heen te werken 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

• 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Anfwerpen 

Tel 031/36.10.11 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091/22.45.62 

NOORDERWIJK-OLEN 

AKTIVITEITEN 
Ons dansfees gaat door op 11 juni 
a s in de zaal Van Lommei, Steenweg 
op Oosterwijk, te Olen Aanvang 21 u 
Orkest Joe Harris 
Op zondag 23 mei rijden wij naar het 
Zangfeest te Antwerpen Kaarten bij 
Louis Geens, de Heikens 37, te Olen 
(tel 014/21 41 00) en bij Marcel Mer-
tens, de Ghellincklaan 14, te Noorder-
wijk 
Op 4 juli rijden wij met een autocar 
naar de IJzerbedevaart 

BRABANT 
BRUSSEL (Aggi.) 

DRINGENDE OPROEP 

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 

ANDERLECHT 

KAREL BULS-FONDS 
Op 2 april werd in onze gemeente 
een plaatselijke afdeling van de 
Vlaams-nationale kulturele vereniging 
«vzw Karel Buls-fonds» opgencht 
Het bestuur bestaat uit de heren Art
hur Ebraert (geen onbekende in de 
Volksunie, vermits hij voorzitter ge
weest IS van het arrondissement Brus
sel), Gaston Stallaerts en Dirk De Sae-
ger 

Talrijke vertegenwoordigers van ande
re kulturele verenigingen, VU-leden, 
senator Bob Maes en gemeenteraads
lid Steven Van Haelst woonden de 
korte plechtigheid in het Trefcentrum 
bij 

BUIZINGEN 

POLITIEKE RAAD 
Met het oog op de gemeenteraads
verkiezingen werd sedert geruime tijd 
een politieke raad samengesteld die 
de bestuursleden omvat van Halle en 
Buizingen, aangevuld met gekoopteer-
de leden van Lembeek, waar nog 
geen VU-afdeling bestaat 
Deze vergaderingen, onder voorzitter
schap van Willy Belsack, gaan door in 
het Vlaams Sociaal Centrum te Halle 
(Volpestraat 48) 

Wie zich wenst kandidaat te stellen 
op de VU-lijst voor Groot-Halle neemt 
kontakt met een bestuurslid 
In mei (een dinsdagavond) is een mee
ting gepland te Lembeek (zaal Sport
paleis) met Hugo Schiltz en Jef Valke
niers 

GEPLANDE AKTIVITEITEN 
— Handelsbeurs in Don Boscozaal 
(september 1976) 
— Teenentanderbal (zaterdag 2 okto
ber 1976) 
— Pensenkermis (11 en 12 decem
ber 19761 

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 

NEDER-OVER-HEEMBEEK 

Onze voorzitter-stichter Frans Van 
der Eist werd grootvader In het gezin 
van zijn dochter Els, gehuwd met Bou-
dewijn De Waele van St-Stevens-Wo-
luwe, werd op 29 maart een dochter
tje geboren Wivina Proficiat ' 

SINT-STEVENS-WOLUWE 

BOUDEWIJN IS TERUG 
Na twee jaar afwezigheid (wegens 
burgerdienst in het buitenland) keer
de ons gemeenteraadslid dr Boude-
wijn De Waele een paar weken gele
den te Sint-Stevens-Woluwe terug 
BIJ deze gelegenheid richt het nieuwe 
afdelingsbestuur van Groot-Zaven-
tem een kermisbal in op 1 mei 1976 
(zie kalender) 

WIJ rekenen op de aanwezigheid van 
alle leden en sympatizanten uit Sint-
Stevens-Woluwe Nossegem, Sterre
beek, Zaventem en de gemeenten 
Kraainem en Wezembeek-Oppem 

ZAVENTEM (Fed.) 

DOSFELINSTITUUT 
26 april 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 bij Hollaender B, Brusselse
steenweg 51 a. Grimbergen 

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 

LEUVEN (arr ) 

WIJ-KAMPANJE 

Een massa formulieren voor onze 
arrondissementele WlJ-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 

KOERDENHULP 
Het Vlaams Kruis, afdeling Leuven, 

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

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

Er blijft nochtans één moeilijkheid 
vanaf einde juni tot aan oktober zou
den ZIJ moeten kunnen opgenomen 
worden in Vlaamse families, die be
reid zijn met hen het Nederlands in te 
oefenen en de matenele verzorging 
op zich te nemen 

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

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

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

LEUVEN (Stad) 

De Volksunielijst bij de komende ge
meenteraadsverkiezingen voor 
nieuw-Leuven ziet er bovenaan zo 
uit 1 Vanden Eynde Frans, Techni
cus, Leuven - 2 Van Itterbeek Eu-
geen, leraar, schepen, Kessel-Lo - 3 
Van Haegendoren Maurits, ere-sena-
tor, Heverlee - 4 De Paepe Guido, 
landbouwkundig ingenieur, assistent 
K U L , Heverlee - 5 De Geest-Lam-
brechts Ariette, bediende, Kessel-Lo -
6 Geeraerts Vital, student politieke en 
sociale, Wilsele - 7 De Roey Jan, pro
fessor K U L , Leuven - 8 Bollaerts-
Maes Tilly, verpleegster, lid KOO-He-
rent, Wijgmaal 

Mevrouw Tilly Bollaerts-Maes zal te
vens als KOO-mandaathoudster wor
den voorgedragen 

APRIL 

23 

24 

26 

27 

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

Machelen Lentebal, in zaal Egmont, Dorpsstraat, 31, vanaf 
20 u 30 Orkest The Comets 
Ander lecht : Lentedansfeest van het Karel Bulsfonds, vanaf 
20 u in zaal Credo (onder de kerk), Ninoofsesteenweg, 371 
Toegang 50 fr 
Vi lvoorde VU-dansfeest in zaal «De Knng», Romeinse Steen
weg, 55, te Komngslo-Vilvoorde Aanvang 20 u 30 Kaarten 
vooraf 50 fr (te verkrijgen bij de bestuursleden) Aan de 
ingang 60 fr 

Ruisbroek: Pannekoeken- en uitsmijterskermis vanaf 15u in 
zaal Welkom, Stationsstraat 69 Ook op 25 apnl vanaf 15u 

Liedekerke : Breugelmaal in zaal Guldenhof, Fabnekstraat Van
af 17 u Zondag 25 apnl vanaf 11 u 30 

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

St-Jans-Molenbeek : Ledenvergadering om 20u30 in café Gas
tel, Simomsplein, 16, 1080 Brussel 

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

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

MEI 

V 
St-Stevens-Woluwe- Kermisbal in de zaal «Ons Huis», Ser-
vranckxplein 18 Aanvang 21 u Orkest The Game Brothers 
Kaarten bij de bestuursleden, of op het sekretanaat Kerk
straat, 145 Tel 7207157 

MEETINGS 
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. 

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 dee l : inspraaktijd. 

A 
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50 JAAR VLAAMS EK 

Op donderdag 8 april hield het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
(VEV) een opgemerkt kongres 
te Gent. 
Op dat kongres werd niet enkel 
het thema «de onderneming in 
Vlaanderen - een doktrine voor 
morgen» behandeld (zie elders 
in dit blad) maar tevens liet het 
VEV bij monde van zijn voorzit
ter ook zijn politieke belangstel
ling blijken door zijn voorstellen 

voor een nieuw/e federalistische 
staatsstruktuur. 

Het Gentse VEV-kongres van 
veertien dagen geleden was te
vens een jubileumkongres: het 
Verbond bestaat immers vijftig 
jaar. Uit onderhavige historiek 
blijkt dat de stichting ervan 
nauw verbonden is met de 
Vlaamse Beweging uit de twin
tiger jaren van deze eeuw. 

I N feite dateert de officiële stich-
tingsakte van 16 oktober 1926 ; 

maar de stichtingsvergadering 
van de vereniging werd ge
houden op 11 april 1926, vijftig 
jaar geleden. 

Aan de stichting van deze vereni
ging, die met de jaren steeds 
belangrijker en invloedrijker is ge
worden, gingen allerlei voorberei
dende besprekingen, vergade
ringen en bijeenkomsten vooraf. 
In deze beknopte bijdrage willen 
wij in het kort het ontstaan schet
sen van het VEV en een overzicht 
brengen van zijn verdere ontwik
keling en historiek tot op heden. 

VLAAMSE BEWEGING 
EN EKONOMIE 
Het is niet vandaag of gisteren dat 
men in de Vlaamse beweging het 
belang van de ekonomische faktor is 
gaan inzien, al denken sommigen dat 
vandaag. Wanneer Hyppoliet Meert, 
een der belangrijkste en aktiefste strij
ders voor de Vlaamse hogeschool en 
tijdens de eerste wereldoorlog aktivist, 
stichter van het Algemeen Nederlands 
Verbond, een speciaal Vlaanderen-
nummer van het ANV-tijdschrift Neer-
landla ineenstak in 1904, dan deed hij 
beroep op Lodewijk de Rast om een 
uitvoerige bijdrage te schrijven over 
« Vlaanderens ekonomische ontwikke
ling ». 

In de strijd om de Vlaamse hoge
school zou De Raet trouwens een 
struktuur verdedigen, tégen Mac Leod 
in, die ook fakulteiten voor technische 
wetenschappen, sociale en handelswe
tenschappen en landbouw- en veeart-
senijkunde omsloot. Een moderne uni
versiteit diende volgens hem te beant
woorden aan een moderne maat
schappij en haar ekonomische struktu-
ren. 

Op het 29e Nederlandse Taal- en Let
terkundig kongres, gehouden te Brus
sel in 1906, werden in de afdeling 
Nederlandse Stambelangen verslagen 
voorgelegd door Leo Meert en door 
Joris Fasotte. Fasotte schreef tijdens 
de eerste wereldoorlog onder schuil
naam Liederik «Vlaanderens ekono
mische zelfstandigheid ». 

Na de tweede wereldoorlog overleed 
hij, toen hij vanuit Duitsland naar Bel
gië werd overgebracht. Hij was een 
vriend en leerling van Lodewijk de 
Raet, wiens opvattingen over de in
vloed van de ekonomie op de volksbe-
vnjding hij propageerde. Evenals Leo 
Meert stelde hij op dat kongres voor, 
een Vlaams Handelsverbond op te 
richten. 

De waardering van de ekonomie als 
machtsfaktor in de bevrijdingsstrijd 
was tóén al aanwezig en nam ook 
praktische vormen aan. Het zou ech
ter nog tot 1908 duren vooraleer een 
«Vlaams Handelsverbond» zou tot 

Lieven Gevaert, stich
ter en eerste algemene 
voorzitter van het VEV. 

Michel Van Caeneg-
hem, eerste algemene 
sekretaris van het 
VEV. 

stand komen. Voorafgaande bespre
kingen grepen al plaats in november 
1907. Op 28 juni 1908 kwam het ver
bond tot stand, dank zij de inspannin
gen van Leo Meert. Een maandblad 
"Handel en Nijverheid» werd uitgege
ven. Naast de reeds genoemden — 
Hippoliet en Leo Meert en Joris Fasot
te — waren Lieven Gevaert, als onder
voorzitter, Ed. Schlltz, B. Van Aalst, H. 
Peetere, N. Oriay en J. Verstraeten de 
belangrijkste figuren in de jonge ver
eniging. De direkte binding met de 
Vlaamse beweging zelf werd ook orga
nisatorisch vastgelegd in een samen
werking met en aanwezigheid van het 
Algemeen Nederlands Verbond. 

De wereldoorlog was voor de vereni
ging noodlottig. Zij verloor vooraan
staande en aktieve leden. Leo Meert, 
evenals Fasotte aktivist, lid van de 
Raad van Vlaanderen en van de Kom
missies van Gevolmachtigden en 
Zaakgelastigden, viel weg als stuwen
de kracht door zijn uitwijking naar 
Nederland. De naoorlogse atmosfeer 
was ook niet bepaald gunstig om tot 
een wederoprichting over te gaan... 

ONTSTAAN VAN HET 
VERBOND 

Toch liet de idee van een herstichting 
van het verbond, zij het in een andere 
vorm, een der aktiefste vroegere le
den, Lieven Gevaert, niet los. 

De « Vlaamse Wetenschappelijke Kon-
gressen», die reeds vóór de oorlog 
een soliede traditie bezaten en onder 
de stuwkracht van Jef Goossenaerts 
herleefden, zouden het startvlak voor 
de eerste Vlaamse ekonomische kon-
gressen worden, die binnen het groter 
kader van de wetenschappelijke kon-
gressen gehouden werden. Voor het 
eerst greep zo'n kongres plaats in 
augustus 1923, onder impuls van 
Goossenaerts en Michel van Caene-
ghem. 

In 1924 werd weer zo'n kongres ge
houden en de 300 aanwezigen be
sloten een hernieuwd Handelsverbond 
op te richten. Op 16 november 1924 
werd een voorbereidende vergadering 
gehouden. Prof. Daels en Jef Goosse
naerts gingen Lieven Gevaert het voor
zitterschap van de te stichten vereni
ging aanbieden ; de naam « Vlaams 
Ekonomisch Verbond» was toen al 
vastgelegd. 

De voorlopige formulering van de sta
tuten had nogal wat kritiek te verduren 
omdat er door een aantal leden geëist 
werd dat ze « niet anti-Vlaams-nationa
listisch » mochten zijn. De formule « be
vordering van 's lands ekonomische 
belangen» werd vervangen door 
" Vlaamse ekonomische belangen ». Op 
het derde Vlaams ekonomisch kon
gres van 10 tot 12 apnl 1926 werd het 
verbond gesticht. Een stichtingsverga
dering greep plaats op 11 april 1926 In 
de Handelsbeurs te Gent met 225 aan
wezigen. Gevaert was afwezig we
gens ziekte, maar een brief van hem 
werd voorgelezen waarin o.m. gezegd 
werd : «Wij zijn allen zakenmensen, 
die wat anders te doen hebben dan 
onze tijd te verspillen met liefhebberij, 
die geen diepgaande verandering zou 
brengen in de bestaande toestan
den. ..» 
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)NOMiSCH VERBOND 

HETVEVTUSSEN1926EN 
1940 
Het VEV startte met ongeveer 150 
leden, maar in 1928 was dat aantal al 
gestegen tot 800 en in 1929 al tot 965. 
Zowel individuele leden als vereni
gingen en maatschappijen konden aan
sluiten, maar de selektie was tamelijk 
streng en teneinde te vermijden dat 
men een soort middenstandsorganisa
tie zou worden naast de bestaande, 
werden middenstanders niet aan
vaard. Nochtans onderkende het Ver
bond het grote belang van de midden
stand, vooral met het oog op de ver-
vlaamsing, en omdat het belangstelling 
had voor héél het ekonomische leven. 
Naast de noodzakelijke uitbouw inza
ke leden en diensten — fiskale, juridi
sche enzomeer — werd al gauw ook 
de noodzaak aangevoeld om in een 
bestendig sekretanaat de werking te 
kunnen koncentreren. Antwerpen, 
Vlaamse handelsmetropool, bleek het 
best daartoe geschikt. Na een eerste 
vestiging aan de Appelmansstraat, 25, 
werd in september 1931 het sekreta-
riaat overgebracht naar het nieuwe 
Torengebouw aan de Meir. Toen voor 
een vijftal jaren het Torengebouw her
steld en omgebouwd werd, verhuisde 
het VEV naar het Hansa-gebouw, aan 
de Tavernierkaai. 

Vanaf 1928 tot 1935 zou Hubert Melis 
het sekretariaat leiden. De uitbouw 
der organisatie ging echter niet steeds 
zoals gewenst: de regionale afde
lingen ontwikkelden niet steeds de ver
hoopte aktiviteit en dit tengevolge van 
de « konkurrentie » van bestaande eko
nomische verenigingen zoals de han
delskamers. Mettertijd sloten verschei
dene dezer Kamers zich echter bij het 
VEV aan. Toch bleef het verzet van de 
Kamers van Handel en Nijverheid 

(veelal nog verfranst of tweetalig — 
zelfs in Antwerpen en de Antwerpse 
agglomeratie) tegen een dynamisch 
en onversneden Vlaams ekonomisch 
leven nog belemmerend werken. 
Aldra werd ook, als band en informatie
medium tussen de leden én als spreek
buis van de vereniging, een blad uitge
geven : «VEV-berichten». Het ver
scheen eerst maandelijks, daarna veer
tiendaags, ten slotte als weekblad. 
Nevenorganisaties werden opgericht: 
de Kompensatiekas op 6 december 
1930, de Onderlinge Kas voor Zelfstan
digen en het Ziekenfonds nadien. Na 
de tweede wereldoorlog zou daarbij 
nog een sociaal sekretariaat komen. 
Na de dood van Lieven Gevaert werd 
de Kortrijkse industrieel Baldewijn Ste-
verlynck voorzitter. Hij leidde het VEV 
in een zeer moeilijke periode, waarin 
het ekonomisch leven en de sociaal-
ekonomische problemen zowel dyna
misme als voorzichtigheid vergden. In
zake bedrijfsorganisatie, inzake socia
le wetgeving, inzake overheidsinmen
ging en subsidiëring liet het VEV zich 
nooit door dogmatische of doktrinaire 
vooroordelen leiden maar wel door de 
realiteiten en door de vereisten van 
het ogenblik. 

— Wat zijn «Vlaams» uithangbord 
betreft, ontgoochelde het VEV even
min. Het richtte in 1935 een brief aan 
Leopold III, medeondertekend door 
verscheidene kristelijke standenorgani
saties, waarin om. gezegd werd : «Het 
volk, waarover Uw Majesteit regeert, 
is voor vijf achtsten een Vlaams volk... 
Wij vragen voor het Vlaamse volk 
slechts datgene wat het Waalse volk 
sedert 1830 bezit...» In dezelfde brief 
wordt trouwens ook gewezen op de 
verwaarlozing van de Vlaamse belan
gen op het ekonomisch vlak — en dat 
zowel in de zuiver-ekonomische als in 
de wetenschappelijke en de techni
sche sektoren. 

OORLOGSPERIKELEN 

Reeds op 13 augustus 1940 werd 
door de militaire bevelhebber aan Bal
dewijn Steverlynck verbod opgelegd, 
nog zijn funktie als VEV-voorzitter uit 
te oefenen. Volgens een verordening 
van 18 juli 1940 mochten zij, die een 
officiële funktie bekleedden en die in 
mei 1940 gevlucht waren, die funktie 
niet meer uitoefenen. Het VEV was 
echter een privé-organisatie, zodat de 
reden elders moet gelegen hebben. 
In de organisatie van het ekonomisch 
leven tijdens de bezetting kon het 

N a V de VEV-jaardag werd een postzegel uitgegeven. 

Lodewijk De Raet, de grondlegger van de ekonomische richting in de Vlaamse Beweging. 

VEV als privè-vereniging geen direkte 
rol spelen, maar wel drukking uitoefe
nen waar het erom ging Vlaamse 
belangen te verdedigen. Wat bij de uni
taire koncentratie der Centrale pien-
sten, opgericht bij besluit van sekreta-
ris-generaal Victor Leemans, weleens 
nodig bleek... 
Na de afzetting door de Duitsers van 
Steverlynck was er een tijdlang een 
«interregnum », ook al omdat de voor
zitter zich niet als ontslagen beschouw
de. Die situatie kon echter niet voortdu
ren en daarom werd Carlo Gevaert op 
1 februari 1941 tot algemeen voorzit
ter aangesteld. Onder impuls van de 
algemene sekretaris P. Bessem werd 
het bestuur gereorganiseerd. Er wer
den ook, bij het tot stand komen van 
de nieuwe ekonomische en sociale 
bedrijfsordening, kontakten opgeno
men met dr Leo Wouters, generaal-ge-
volgmachtigde van de Arbeid. 

NA DE OORLOG 

De eerste naoorlogse vergadering 
greep plaats in afwezigheid van de 
voorzitter, die met de repressie en 
haar gevolgen had af te rekenen. Toch 
was het VEV wellicht een der weinige 
organisaties, zoniet de énige, die open
lijk haar spijt uitdrukte over de ge
dwongen afwezigheid van haar voor
zitter en hem een warme hulde bracht 
om wat hij gepresteerd had, de hoop 
uitdrukkend hem spoedig weer te zien 
in haar midden. 

In het naoorlogse ekonomische leven 
moest het VEV in de nieuwe paritaire 

strukturering van het sociaal-ekono-
misch beleid trachten zijn plaats te vin
den en de nodige invloed te verwer
ven, naast een uitbreiding van zijn 
taken. Het heeft zich hierbij weten te 
ontwikkelen tot een sterke drukkings-
faktor en dat niet alleen op het ekono
mische vlak. De eis tot regionalisering 
van het ekonomisch beleid, een der 
belangrijkste eisen van de politieke 
Vlaamse beweging werd door het 
VEV krachtig mee ondersteund en 
mee onderbouwd, met studies, projek-
ten, planning enzomeer. 
De geschiedenis van het Vlaams Eko
nomisch Verbond is onverbreekbaar 
verbonden met de ekonomische — 
en daarmee verbonden ook de kultu-
rele en gedeeltelijk ook politieke — 
opleving van de Vlaamse gemeen
schap. Ekonomie en politiek dienen 
de kuituur — als uitdrukking van de 
totale menselijke bevrijding — te dra
gen en te bevorderen. Zij zijn er ech
ter voor die bevrijding nodig. In het 
verslag van de Kommissie van Eko
nomische Zaken en Energie van 28 
juni 1966 wordt o.m. gezegd: «Men 
mag gerust vooropzetten, dat het 
losslaan van andere ekonomische ini
tiatieven ter bevordering van het 
regionaal-ekonomisch denken en van 
de regionaal-ekonomische aktle in 
Vlaanderen ondenkbaar zou zijn ge
weest zonder de gestadige arbeid 
van het Vlaams Ekonomisch Ver
bond...» 

Deze woorden, tien jaar geleden ge
schreven, zijn vandaag de beste hul
de aan de vijftigjarige vereniging. 

J.V. 
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APRIL 

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

29 Hassel t : Arr bestuur in hotel Warson, te 20 u 
Arrondissementsraad Tongeren-Maaseik in aanwezigheid van 
volksvertegenwoordiger Paul Peeters, algemeen sekretaris 

MEI 

1 Neeroeteren: Arrondissementeel VU-bal Tongeren-Maaseik, 
vanaf 20 u in het Kultureel Centrum, Marktplein Orkest Bert 
Minten 

6 B i lzen: Vergadenng van de VU-besturen betreffende de 
gemeenteverkiezingen Zaal Pabilo, Veemarkt 

15 Zonhoven : Eerste lentebal, om 20 u in het Kultureel Centrum 
van Zonhoven-Termolen Orkest Bert Minten 

20 Provinciaal kongres over gemeenteverkiezingen 

29 Provinciaal Kongres over gemeenteverkiezingen 

LIMBURG 

NAAR EEN CVP-MACHTSGREEP IN LIMBURG? p. 16 

BILZEN 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
In strijd met wat aanvankelijk werd 
bepaald heeft de volgende vergade
nng 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 

PEER (Kanton) 

11-JULI-VIERING 
De kantonnale vriendenkring orga

niseert op 10 juli a s in de Sint-Jozefs-
zaal te Kleine Brogel, voor het eerst, 
een 11 Juli-viering voor Noord-Lim-
burg Het kanton Peer hoopt te mo

gen rekenen op de medewerking van 
alle afdelings- en bestuursleden uit 
Noord-Limburg, op hun aanwezig
heid en hun propaganda hiervoor. 

ZONHOVEN 

Het afdelingsbestuur nodigt U, uw 
familie en uw vnenden uit op haar eer
ste Lentebal (zie kalender) 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 

22 

23 

24 

MEI 

16 

Aalst : F W - Vlijtige namiddag met allerlei handwerken van 
14u30 tot 16u bij A Dierick, Gentsestraat 109 
NIeuwerkerken-Waas: Volksvergadering om 20u m zaal De 
Klok Sprekers Nelly Maes en senator M Coppieters over 
.< De fusies en haar gevolgen » en •< Dossier Vlaanderen » 
SInaal : 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 Hartknng, H 
Hart-plein 2 
Dendermonde: 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 Tombolapnjzen zijn welkom 
Waarschoot: Ontvangst van de afdeling Aspelare-Nederhas-
selt om 11 uur, waarna verbroedering met middagmaal en 
Krekentocht Inschrijven bij Dries Mathijs 
Zottegem • Gezellig etentje van de Vlaamse Vriendenkring 
Vanaf 18u in de feestzaal Graaf van Egmont, Hoogstraat 

Gentbrugge . Toeristische uitstap per autocar, ingericht door de 
Dr Goossenaertskring 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 

G E M E E N T E 
S I N T - M A R T E N S - L A T E M 

D e be t rekk ing v a n polit ie
agen t IS te b e g e v e n bij het 
G e m e e n t e b e s t u u r (één jaar 
proef ) , m in imum o u d e r d o m 21 
jaar 
D e schr i f te l i jke aanv ragen die
n e n a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n 
en in het bezi t te zi jn van het 
schepenko l l ege vóó r 1 mei 
1976 
V o o r w a a r d e n en inl icht ingen 
zi jn te ve rk r i j gen o p het ge-
meen tesek re ta r iaa t 

ZITDAGEN 
KAMERLID FRANS BAERT 

Landegem de zitdag, normaal 
voorzien voor 18 april, wordt uitge
steld tot 25 april (te 11 u bij Guido 
Schaeck, Vosselarestraat, 16) 
Gen t . de zitdag van 1 mei ten hui
ze kamerlid Baert gaat met door 
Lovendegem • de zitdag van 1 mei 
(in het Volkshuis, Dorpsplein), 
gaat met door 

Delnze : 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 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331.05 

P.V.B.A. 
AALST 

Lange Zoutstr. 30,29-33,36-38 
Tel. 053/240 60 

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

en waskussens - kinderkleding. 

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

kampmgarfikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

AALST (Arr.) 

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

DENDERMONDE 

Het afdelingsbal op zaterdag 24 apnl 
in zaal Koningshof wordt de grote 
kennismaking met de gefusioneerde 
gemeenten Baasrode, Grembergen, 
Oudegem, Schoonaarde en Mespela-
re In volle voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen krijgt dit 
bal nog een aparte betekenis 

SCHOONAARDE 

GEMEENTERAADSZITTING 
Tussenkomsten van raadslid H Van 
den Abbeele 
1 Recht van raadslid om tot 2 dagen 
voor de zitting punten aan de dagor
de toe te voegen 
2 Grachtenreimgingsplan '76 Ons 
raadslid zal er zelf een maken aange
zien het schepenkollege dit met nood
zakelijk acht 
3 Vraag om speciale zitting te wijden 
aan gewestplan Aanvaard begin 
mei 

VERKIEZINGSFONDS 
Reeds 3 personen schonken ons een 
belangrijk bedrag Wie daar gelijk wat 
wil bijdoen zijn we uiteraard zeer 
dankbaar Stortingen worden verza
meld bij Herman V d Abbeele, Los-
weg 11 

ZELE 

UITSLAGEN 
Hieronder volgen de uitslagen van de 
kaartingen van de burgemeester op 2 
en 3 apnl j I 
BIJ De Block in de Veldekensstraat 
Winnaars 1 Hypoliet Copejans, Kas
tanjelaan, 12, en Hugo De Wilde, B V 
Ackerwijk, 159, 2 Frans Van de Put
te, Neereindestraat, 42, en Henri De 
Block, a ers raat 8 , 3 Eddy De Beule, 
Van Hesedreef, 63, en Rene Pletinck, 
Kapellestraat, 5A , 4 Willy Veldeman, 
Scheldestraat, 86, en Richard Van 
Driessche, Rijkenhoek, 3 Reserve 5 
Gustaaf Gijssens, Veldekensstraat 25 
en Pierre Aegten, Veldekensstraat, 
21 Reserve 6 Roger De Block, Vel
dekensstraat, 7, en Gilbert D'Hol-
lander, Durmebaan, 13 
Bi] Van Eetvelde in de Elststraat Win
naars 1 F Coppieters, Wezepoel, 
156, en A Van Hecke, Eikenlaan, 49 , 
2 Y Van Puyenbroek, Elststraat, 17, 
en R De Kegel, Elststraat, 53 , 3 A 
Vermeir, Rinkhout, 71A, en W Robbe-
recht, Rinkhout, 96 i 4 A Permentier, 
K Haegenstraat, 29, en H Van Kerck-
hove, Beukenlaan, 10 Reserve 5 A 
Van Acker, Langemuntstraat, 36, en 
R Van Der Jeugt, Ravestraat, 42 
Reserve 6 Karel Vermeir, Kruis
straat, 56, en Paul Vermeir, Kruis
straat, 4 

Bi] Veldeman op Avermaet Win
naars 1 Alios Beirnaet, Vaartstraat, 
24, en Tony Stilten, Avermaet, 130 , 2 

Gustaaf Dooms, Kamershoek, 99A, 
en Willy Veldeman, Scheldestraat, 
861 3 G Heirman, Avermaet, 171, en 
A Van Puyenbroeck, Meerskant, 4 , 4 
M De Maere, Meerskant, 14, en J 
Certijn, Meerskant, 18 Reserve 5 K 
Wiels, B V Ackerwijk, 13, en P De 
Waegeman, Scheldestraat, 80 Reser
ve 6 Frans Merckx, Avermaet, 226, 
en G Raemdonck, Kamershoek, 23, 
Berlare 
Verder worden door onze burgemees
ter nog volgende kaartingen ingericht, 
ieder begunstigd met 1 500 fr prijzen 
Op 10476 Van Lysebetten, in Hanse-
velde te 20 uur Christiaens, op Weze
poel te 20 uur 
Op 244 76 De Craene, op Durmen te 
20 uur Merckx, op Meerskant te 
20 uur Cafe Duivenmarkt, op de Kou
ter te 20 uur 
De finale gaat door op 8 mei 1976 

GENT-EEKLO (Arr.) 

KONTAKTAVONDEN 
21 apnl «Inspraak in de fusiegemeen-
ten» 
5 mei «Jeugdbeleid» 
19 mei «Plannen en uitvoeren van 
konkrete akties » 
2 juni « Praktische informatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen » 
Mogen we je nu eens echt verwach
ten, zodat iedereen weet wat hij kan 
doen, wat je eigen kern kan doen, wat 
de andere kernen kunnen, en vooral, 
hoe je elkaar kan helpen 

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 
Zondag 2 mei bedevaart naar enkele 
Aalterse Mariakapelletjes 
Zondag 9 mei morgenwandeling en 
vogelobservatie in het «Drongen-
goed» 

ASPELARE - NEDERHASSELT 

LENTEPROGRAMMA 
1 Verbroedenngsfeest nriet Waar
schoot op zaterdag 24 apnl 

2 Zevende VU-bal op mei-avond 30 
april 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 

GENT 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
De algemene statutaire ledenvergade-
nng ging door op zondag 4 apnl in 
het Provinciaal Domein te Wachtebe-
ke De gunstige financiële evolutie en 
het snel-oplopend ledental stellen'Flan-

dria in staat, enerzijds het hospitalisa-
tiefonds uit te breiden tot de mannelij
ke rechthebbenden, en anderzijds te 
voorzien in de stichting van de autono
me ziekenfondsen Flandna-Leieland 
en Flandria-Land van Rode 

Bij het overlijden van uw dierbaren 

Begrafenissen en Crematie 

A C K E R M A N 
Phenixstraat 176, Gent 

DAG EN NACHT TOT UW DIENST 

GENTBRUGGE 

DR GOOSSENAERTSKRING 
Om de vriendenbanden nauwer aan
een te halen richt de Dr Goosse
naertskring Gentbrugge jaarlijks een 
toenstische uitstap in per autocar 
Dit jaar verkennen wij de mooiste 
hoekjes van Klem Brabant met be
zoek aan Vlassenbroek, St-Amands, 
Bornem e a (zie kalender) 

Prijs per persoon 120 frank Desge
wenst knapzak meebrengen Middag
maal in restaurant aan 200 fr Niet uit
stellen want jaariijks moeten wij volk 
weigeren 

LAND VAN NEVELE 

PRACHTIG GESLAAGD BAL 
Het « Schelstraete-bal» is uitgegroeid 
tot een waar sukses De nochtans rui
me « Novy » was werkelijk te klein, dat 
ondervonden onze jeugdige kelners 
maar al te best In al deze drukte 
bemerkten we een glunderende Jules 
Schelstraete, genietend van de over
rompeling Burgemeester dr J Wan-
nyn, tal van schepenen en gemeente
raadsleden hadden eraan gehouden 
provincieraadslid J Schelstraete te 
komen begroeten 

Schelstraete, die lijsttrekker zal zijn bij 
de volgende gemeenteraadsverkiezin-
aen. heette iedereen welkom en dank
te voor de talrijke opkomst « Een talrij
ke opkomst lag wel in de lijn van de 
verwachtingen» zo zei hij «maar zo 
een massa volk had zelfs de grootste 
optimist met verwacht» Tot ver bui
ten de grenzen van de gemeente 
Nevele is het dienstbetoon van onze 
Jules Schelstraete legendarisch ge
worden en ontelbaar zijn diegenen die 
door hem werden geholpen en die 
dank zij zijn ingewonnen raad en 
steun de goede oplossing voor hun 
problemen vonden 

Voortgaande op het sukses van het 
bal op 3 april, en rekenend op de inzet 
van alle simpatizanten van gans het 
«land van Nevele» zal op 10 oktober 
de fuziegemeente Nevele bewijzen 
dat onbaatzuchtig dienstbetoon een 
waarborg is voor een prachtige uit
slag 
Naast gemeentemandatarissen moch
ten we ook verwelkomen — zij het 
dan zeer laat — (het was reeds hun 
derde bal) volksvertegenwoordiger 
Frans Baert en senatoren E De Facq 
en O Van Ooteghem 
De besturen van onze afdelingen dan
ken allen die hebben meegewerkt om 
dit bal op zo een schitterende wijze te 
doen slagen (gs) 
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WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE ZANGFEEST 

Zoals reeds gemeld legt onze yU-af-
deling, in samenwerking met de plaat
selijke afdelingen van het Davids-
fonds en de VTB een autocar in naar 
het 39e Vlaams-Nationaal Zangfeest 
te Antwerpen op zondag 23 mei De 
car zal vertrekken aan het station te 
9 u 30 en te Zeebrugge-Muur te 
9 u 45 De deelnemers hebben zo de 
gelegenheid om te Antwerpen te mid
dagmalen of hun knapzak aan te spre
ken 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Zoals onze leden reeds weten neemt 
ons VU-afdeling aan de gemeentever
kiezingen van oktober deel in koalitie 
met de CVP en de Onafhankelijken 
Ziehier de namen van onze kandida
ten welke zullen voorkomen op deze 
gemeenschappelijke lijst Jef Fryns, 
gemeenteraadslid Pol Dessein, lesge
ver aan de KUL Rika Buyse, onder
wijzeres , Henri Cattoor hotelhouder 
en Guido Pyck advokaat 
WIJ , doen langs deze weg een warme 
oproep tot al onze leden en sympati-
santen om flinke geldelijke steun voor 
deze verkiezingen Giften kunnen ge
stort worden op nr 472-7041761-28 
van Kredietbank-Blankenberge op 
naam van de h Duysters Emiel 

JOBSTUDENTEN 
Zoekt U hulp voor het hoogsei
zoen ' W I J kunnen u misschien hel
pen 
Een of meerdere studenten per 
maand in dienst kunnen U een 
handje toesteken 
Enkele gegevens 
Leeftijd vanaf 16 jaar, jongens of 
meisjes 
Basisloon per maand Voor 16-ja-
ngen SOOOfr, voor 17-jarigen 
9 000 f r , voor 18-19-20-jarigen 
lOOOOfr 
Werkuren 7 tot 8 per dag Eetma-
len ter plaatse, slaapgelegenheid, 
een verlofdag per maand 
De student mag slechts een 
maand tewerk gesteld worden 

Verdere inl ichtingen bij E. Duys
ters, de Smet de Naeyerlaan, 86, 
te Blankenberge. 

WEVELGEIVl 

STEUNFONDS 
Met het oog op de komende ge

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

Fees tzaa l . JAGERSHOF» 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St.-Andries 
TeL 050/31 32.10 en 31.34.06 

OOSTENDE/VEURNE/DIKSIV1UIDE 
(f[0 
ARRONDISSEMENTSRAAD 
Zoals reeds eerder meegedeeld zal 
de raad vergaderen te Diksmuide op 
2 mei aanst Op de agenda staan o m 
steun aan onze Brusselse vrienden bij 
de a s verkiezingen, alsmede de ge
meenteraadsverkiezingen 

OOSTENDE 

VUJO 
Nadat Willy Serpieters onze overkoe
pelende VUJO op gang had ge
bracht, achtte hij zijn taak beëindigd, 
gelukkiglijk met in de V U — Vorige 
zondag kwamen de VUJO-ers van 
Groot-Oostende bijeen en kozen een 
nieuwe voorzitter Enk Markey W e 
wensen onze vriend proficiat en wen
sen hem vooral véél werklust toe bij 
de jongeren In zijn bedankingstoe-
spraak onderstreepte hij met van plan 
te zijn « Vlaming-aan-de-toog » te wor
den en noch kapitalist noch Marxis
tisch te willen beïnvloeden worden 
HIJ was ook van plan hechte samen
werking op te bouwen met de gewo
ne afdelingsstrukturen van de partij 
VERKIEZINGEN 
Aan alle gekozenen, kandidaten van 
onze vonge lijst, bestuurs- en wijk-
raadsleden werd thans de officiële 
uitnodiging gezonden om zich kandi
daat te stellen voor de a s verkiezin
gen Nadien volgt dezelfde uitnodiging 
aan alle leden, zoals het demgkratisch 
past Wie zich echter nu al wil aange
ven kan dit doen bij B Ruysschaert, 
voorzitter dagelijks bestuur 
ONZE DAMES 
Na de geslaagde uitstap naar Keuken
hof in Nederland, waarvoor een dub
beldekker moest ingelegd worden, 
staat tegen 3 juni om 20 u in de bras
serie Noordzee een tweede bloemen-
schikkingsavond op het programma 
Allen welkom, ook de mannen 

OOSTENDE-CENTRUIVI 

HUWELIJK 
Op 9 april werd het huwelijk ingeze
gend van Joris Van Hecke met Sonja 
Van Geem Onze hartelijke gelukwen
sen, ook aan de ouders, begeleiden 
hen naar Zevergem, waar ze gaan 
wonen 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 

HUWELIJK 
Op 9 apnl werd het huwelijk ingeze
gend van Guido Houben, zoon van 
ons bestuurslid Simonne Houben-De 
goe, met Milde Sarrazijn uit Oostende-
Stene W e wensen het bruidspaar, 
dat zich te Bredene zal vestigen, van 
harte proficiat 

VEURNE (Kanton) 

ONS HORIZONBAL 
Ons Horizon Lentebal gaat door in de 
Retonkazaal te Veurne op 24 apnl 

Vanzelfsprekend worden de afde
lingen Alvenngem De Panne, Koksij-
de en Veurne gemobiliseerd, doch 
ook Nieuwpoort is van harte welkom, 
zoals alle andere afdelingen van ge
heel O V D 
LEDENSLAG 
In ons kanton staan Koksijde en Alver-
ingem in de erelijst Op wat wachten 
Veurne en De Panne eigenlijk ' Alle 
handen aan dek' 

ZARREN-WERKEN 

BODEDIENST DE WEST 
Voor de leden van onze afdeling, aan
gesloten bij het ziekenfonds De West, 
wordt de bodendienst behartigd door 
Martin Vancleven, Terreststraat 8, in 
Houthulst 

IZEGEM 

PROFICIAT GEERT 
De eindstand van de abonnementen
werving voor ons weekblad WIJ ver
scheen in het nummer van 8 apnl 
Geert Bourgeois stond er op de 
negende plaats met een cijfer van 
623 punten Het is de allereerste keer 
dat iemand uit ons arrondissement 
zo'n hoog cijfer haalde bij de abonne
mentenwerving Van alle Westvlaam-
se wervers stond Geert tweede ge
rangschikt, alleen voorafgegaan door 
iemand uit de onklopbare afdeling 
Oostende 
Ook vorig jaar stond een Izegemnaar 
vermeld in de eindrangschikking, na
melijk Wilfned Lagae Zowel hij als 
Geert Bourgeois bewijzen dat de 
Volksunie bloeit te Izegem en vooruit
gaat De inspanning van Geert Bour
geois IS des te meer te waarderen als 
men weet dat hij lijstaanvoerder is 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober Een lijstaanvoerder dus 
die het moeilijke werk met schuwt i 

GEMEENTERAADSZITTING 
Beleven wij te Izegem de uitverkoop 
van het stedelijk elektriciteitsbedrijf 
Etiz ' Dat IS de vraag die velen stellen 
en die Jef Pattyn op de jongste 
gemeenteraad formuleerde n a v de 
geruchten over fuzie De schepen 
voor elektriciteit probeerde eerst 
rond de pot te draaien, maar moest 
uiteindelijk toegeven dat een mogelij
ke fuzie al ter sprake kwam op een 
C C O D -vergadering voor het Etiz-
personeel 

PERSOONUJKE PROPAGANDA 
MET HET GELD V A N DE GEMEEN
SCHAP 

ledere Izegemnaar kreeg het nieuw
ste nummer van het Izegemse stads-
periodiek in zijn bnevenbus Zoals 
altijd staat het voor een deel vol met 
het proza van de burgemeester Zo
als altijd zoekt hij de fraaiste en meest 
ronkende woorden op om over zijn 
eigen beleid te schrijven Dit keer 
maakte hij het al te gortig Hij inter
viewde zichzelf schreef over zichzelf 
in de eerste persoon enkelvoud en 

Mim^ 
APRIL 

23 Oostende : Groot VUJO-bal in 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 • Ons Honzon-lentebal gaat door in de Retonkazaal, met 
Rybo's disco show Toegang 60 fr 

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

25. 

30 

Izegem : Paashaasspel in het Sterrebos te Rumbeke Organisa
tie VU-Vrouwen Izegem Vooraf inschrijven bi| Mimi Hublou 
P Boncquetstraat 28, Kachtem of bij Winny Smalle, Kortestraat 
13, bus 7 of bij Kris Vandevijvere, Vlaams Huis 

Veurne : Derde arrondissementele meeting (nu voor kanton 
Veurne) Spreker Frans Van der Eist, gewezen partijvoorzitter 
In het Ónthaalcentrum, Houtmarkt, 14 

MEI. 

2. D iksmuide : 
Huis 

Arrondissementsraad, te 9 u 30 in 't Vlaams 

TEGEN DE DEFRAIGNE-WEG 
Z a t e r d a g 24 apnl s ta r t te W e v e l g e m onn 9 u. 30 een au toka 
r a v a a n o m te p ro tes te ren t egen de d o o r minister De f ra igne 
gep lande autosnelw/eg M o e s k r o e n - K o m e n D e z e to taa l over 
bod ige a u t o w e g , die w o r d t aange legd o m puur W a a l s e 
mot ieven , zal vn jwe l vo l led ig ove r V l a a m s g r o n d g e b i e d 
lopen I 
D e p r o t e s t k a r a v a a n zal v a n W e v e l g e m via Gu l legem en 
M o o r s e l e het t ra jek t vo lgen da t is u i tgest ippe ld v o o r d e aan 
leg v a n d ie W a a l s e a u t o w e g 
Z a t e r d a g al len o p pos t te W e v e l g e m o m 9 u 30 

* * * 
O o k het Taa l -Ak t ie -Komi tee gaa t p ro tes te ren tegen de aan
leg van d ie w e g O p z o n d a g 2 mei o rgan izee r t T A K vanu i t 
Kor t r i j k e e n voe tmars . Er w o r d t ve rzame len geb lazen o p de 
G r o t e M a r k t o m 11 u. 

meervoud en in de derde persoon 
enkelvoud en ondertekende tenslotte 
dit stilistisch allegaartje Een allegaar
tje waar de loftuitingen tussen elke 
regel doorklinken Niet te verwonde
ren dat er reaktie op kwam in de 
gemeenteraad > 

ONTSLAG IZEGEMSE JEUGD-
RAAD 

U hoorde het al op de radio of U las 
het al in de pers de Izegemse Jeugd-
raad diende haar ontslag in Hoofdmo
tief de ergerlijke nalatigheid van het 
stadsbestuur inzake jeugdpolitiek 
Voorstellen van de jeugdraad (erken
ning van nieuwe jeugdgroepen) of 
eisen (zoals het totstandbrengen van 
een speelplein) worden afgewezen of 
op de lange baan geschoven Presti-
geprojekten knjgen daarentegen alle 
aandacht De schepen van jeugdza
ken antwoordde zoveel mogelijk 
naast de kwestie Namens de VU-frak-
tie merkte Jef Pattyn terecht op dat 
het om meer gaat dan om een reeks 
toevallige incidenten Het gaat om een 
mentaliteit die elke kreativiteit aan 
banden legt 

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 v o o r he t zomerse i zoen 
1976 zi jn t e b e g e v e n • 

— r e d d e r s b i j de b a d e n -
d l e n s t 

— r e d d e r s in z w e m b a d 
— k l e r k e n 
— m o n i t o r s v o o r vakan t i e 

s c h o o l 
D e a a n v r a g e n m e t bewi j ss tuk 
ken d ienen uiterl i jk o p 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 ve rde re 
v o o r w a a r d e n zi jn t e b e k o m e n 
o p het gemeentesekre ta r iaa t . 

N a m e n s he t Ko l lege 
D e Sekre ta r i s , J D E S S E Y N 

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

MANNEN MENEN HET ZO 

Onze partij is met louter een mannenforma-
tie We hebben dat dikwijls gedacht maar 
we moeten onze mening herzien het feit 
dat meneren onze opinie omtrent een aan
tal zaken met alleen willen kennen, met 
alleen respekteren, maar bovendien delen, 
verwarmt ons het hart 
De mentaliteitsverandering die we nastre
ven, het feit dat we emancipatie voor iede
reen in onze maatschappij verlangen, blijkt 
dan toch door te breken, als «de zonne die 
aan het dagen gaat» om het retro uit te 
drukken 

We laten ze deze week aan het woord, zon
der veel kommentaar, zij leveren die zelf 
De eerste schrijft 
— Ik had liever gehoord van hét jaar 
« van het kind», ik ben namelijk van mening 
dat alles wat de vrouwen nu vragen en 
eisen, zou moeten ten dienste komen aan 
onze kinderen » 
Je kan voor de huidige generatie toch met 
meer bereiken wat je zou willen, misschien 
kan het voor onze juniors Hij vertelt ook 
wat over zichzelf 
— Dit wil met zeggen dat ik tegen emanci
patie ben vermits ik zelf sedert vijftien 
maanden dezelfde taak vervul als van een 

huismoeder zij het beter gezegd als van 
een huisvader, ik doe al die tijd het huis
houdelijk werk [strijken, wassen, koken, 
noem maar op) en heb daarbij nog de zorg 
van twee kinderen Mijn ervaring over deze 
korte tijd gezien ' Wel ik moet zeggen dat 
het huishouden doen veel lastiger en 
zenuwslopender is dan te gaan werken 
[wat ik tien jaar heb gedaan) » 
HIJ pleit voor part-timewerk, zowel voor 
man als vrouw, hij vindt'dat rolverdeling 
larie is, en dat vele opvattingen hieromtrent 
door de opvoeding in een bepaalde richting 
zijn gestuurd Hij zou willen dat de mentali
teit over jongens- en meisjestaken veran
derde, en dat de schoolboeken werden aan
gepast HIJ meent verder 

— Ze zeggen dat er een zekere band is tus
sen moeder en kind, wel ik vind dat een 
kind zich hecht aan wie het meest met hem 
in kontakt komt » 
De SPT vindt hij met zo verkeerd, maar hij 
zou willen dat het met alleen de moeders 
waren die een vergoeding kregen, maar 
dat de maatregel voor elke thuisblijvende 
opvoeder kon gelden 
Ónze tweede korrespondent is wat ontgoo
cheld over de vrouwenemancipatie Hij zou 
willen dat we geen mannenhaatsters wer
den 
— De maatschappij moet de vrouw even

veel kansen bieden als aan de man 
akkoord Maar mijn interesse voor de zaak 
heeft een flinke deuk gekregen omdat op 
het vrouwentribunaal de man spreekver
bod kreeg en zelfs met binnen mocht Waar
om treden jullie repressief op ' Hebben dan 
alle mannen schuld aan de vrouwendiskri-
minatie ">•• 
HIJ vindt toch dat we moeten doorgaan, 
maar hij verbindt zijn ideeën aan een brede
re maatschappijvisie • 
— Ik zie de vrouwendiskriminatie nooit 
ophouden, zolang als dit huidige stelsel 
bestaat» 
De eerste in dit gesprek maant ons aan 
— met te veel te eisen, want zo bereik je 
mets » 
De verandering in opvatting moet eerst in 
de huisknng gebeuren, waar vader en moe
der de gelijkheid van alle mensen zien, dan 
pas kan het schoolse onderricht in die zin 
ook resultaten opleveren 
De tweede vindt dat mannen die positief 
staan tegenover de vrouwenemancipatie 
moete begeleid worden in hun ideeenaan
passing, en dat de vrouwen met sectair 
mogen reageren 
Al IS het maar op papier de dialoog is 
begonnen De woorden klinken anders 
dan de spottende of bevreemde opmer
kingen die je als feministe soms te slikken 

kreeg, een twee-, drietal jaren geleden En 
als het mosterdzaadje nu nog een grote 
boom van hoop mag worden, dan zijn we 
heel gelukkig 

Huguette De Bleecker 

FVV-NATIONALE VERGADERING 
We komen samen op zaterdagnamiddag 
24 apnl in cafe Reinaert, Sint-Pietersstation 
(Maria-Hendnkaplein) te Gent, om 15 u 
Op de agenda 
— de uitbouw van de organisatie (groepen, 
huishoudelijk reglement, erkenning) 
— de komende aktiviteiten de vrouw en 
de gemeenteraadsverkiezingen 
.WIJ -VROUWEN», GENT-EEKLO 
W I J richten een kursus in, «Spreken en 
optreden in het Openbaar», in samenwer
king met het Dosfelinstituut 
De vergader- en gesprekstechniek word t 
ons bijgebracht op 21 apnl, 4 en 11 mei, tel
kens om 20 u beginnen we en om 2230 
houden we ermee op We ontmoeten 
elkaar in de bovenzaal van Vlaams Huis 
Roeland 
De deelname in de kosten bedraagt vijftig 
frank (syllabus en koffie inbegrepen) 
Inschrijvingen bij Huguette De Bleecker, Tol-
huislaan 15, 9000 Gent De deelname is 
beperkt 

" \ 
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NAAR EEN CVP-AAACHTSGREEP IN LIMBURG? 

EEN GEMEENTE 
VOOR IEDEREEN 
EN NIET VOOR DE CVP ALLEEN! 

De Limburgse CVP koestert het plan 
in alle, of in bijna alle Limburgse 
gemeenten de volstrekte meerder
heid te behalen bij de gemeente
raadsverkiezingen van oktober a.s. 
Dit opzet dateert niet van vandaag. 
Uit inside-lnformatie weten wij dat de 
CVP sedert maanden deze machts
greep voorbereidt. In de jongste tijd 
evenwel steekt de partij van de heer 
Martens haar intenties op dit vlak 
steeds minder weg. Iedereen, die van 
min of meer nabij de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
volgt kan hiervan mee spreken. 

GEEN RESTAURATIE 

In Limburg weten wij maar al te goed 
wat het betekent, indien de CVP het 
opnieuw over gans de lijn voor het zeg
gen zou krijgen Méér dan een eeuw 
lang hebben wij moeten afrekenen 
met het absolute overwicht van éen 
partij, voor wie het begrip vrijheid een 
Ijdel begrip is Zelfs in de jongste jaren, 
waann de machtspositie van de CVP 
toch enigzins werd aangetast, hebben 
WIJ moeten vaststellen, dat deze partij, 
ondanks allerhande progressieve ver
klaringen en programma's, wezenlijk 
niet veranderd is en dat zij nog steeds 
poogt het vrije denken en handelen 
via politieke macht de kop in te druk
ken 
De CVP weet dat zij er nooit zal in luk
ken een volledig machtsmonopolie op 
het nationale vlak uit te bouwen Op 
het gemeentelijk vlak daarentegen is 
een dergelijk monopolie, althans in 
bepaalde streken, goed mogelijk Hier 
komt bij dat de gemeentelijke alleen
heerschappij heel dikwijls veel «effi
ciënter» IS dan de nationale Inder
daad, via de kanalen van het gemeen
tebeleid en via relaties en bindingen 
met machthebbers op niet-politiek ge
bied kan een machtsstruktuur worden 
uitgebouwd, met een bijzonder grote 
greep op de bevolking 
Ten slotte lijdt het geen twijfel, dat de 
Limburgse CVP zal pogen, bij middel 
van de gemeenteraadsverkiezingen, 
haar sedert 1968 gehavende positie 
op het nationaal vlak te herstellen Zij 
spekuleert er namelijk op dat een 

eventueel stembussukses in oktober 
a s zich wel eens zou kunnen herhalen 
en voortzetten bij de eerstvolgende 
wetgevende verkiezingen 

HOE STERK IS DE CVP? 

Tot hiertoe was het zo dat de partij 
van de heer Martens alleen in enkele 
grote gemeenten en centra aan de 
gemeenteverkiezingen deelnam Dit is 
met langer meer het geval, gezien nu 
overal — of praktisch overal — zui
vere CVP-lijsten zullen worden inge
diend 
Natuurlijk is er niemand, die met zeker
heid kan voorspellen welke uitslag 
deze lijsten zullen behalen Verkiezin
gen blijven altijd verkiezingen Verras
singen zijn dan ook met uitgesloten, 
zeker met nu de fusies van gemeenten 
werden doorgevoerd Hiertegenover 
staan evenwel een aantal feiten en 
zekerheden, die men met zo maar 
voorbij kan zien 
Er zijn vooreerst de uitslagen van de 
jongste parlementsverkiezingen De 
CVP behaalde toen in het arrondisse
ment Hasselt 44,1 % en in het arron
dissement Tongeren-Maaseik 48,8 % 
Slechts in twee kantons lag haar uit
slag onder 40 % (Sint-Truiden en St-
Martens-Voeren) In al de andere over
schreed ZIJ dit procent In vijf behaalde 
ZIJ zelfs meer dan 50 % (Bree, Genk, 
Maaseik, Neerpelt en Zichen-Zussen-
Bolder) Dit betekent dat zo de kiezers 
op 10 oktober as op dezelfde wijze 
stemmen als op 10 maart 1974, de 
CVP praktisch overal de macht in han
den knjgt Men mag met vergeten dat 
een percentage van 42 a 45 % de vol
strekte meerderheid waarborgt bij ge
meenteraadsverkiezingen 
Hier komt bij dat de partijen, die aan 
de macht zijn — dus ook de CVP — 
overal te lande bij de gemeenteraads
verkiezingen betere resultaten beha
len dan bij de wetgevende verkiezin
gen Vooreerst omdat deze partijen 
via een aantal machtsposities een 
groot deel van het kiezerskorps in hun 
greep hebben Ten tweede omdat de 
motieven, die de kiezers er toe bren
gen voor met-traditionele partijen te 
stemmen, minder spelen bij gemeente
verkiezingen 

DE MACHTSBAZIS VAN DE CVP 

Zoals steeds zal men op de CVP-lijs-
ten vooral personen aantreffen, die 
goed gekend zijn ten gevolge van de 
leidinggevende funkties, die zij plaatse
lijk uitoefenen uittredende burge
meesters en schepenen, vnjgestelden 
van sociale organisaties, plaatselijke 
notabelen enzomeer Dit geldt ook 
voor de samengevoegde gemeenten, 
waar nu reeds tal van burgemeesters 
en schepenen staan te drummen om 
toch maar op de CVP-lijst te kunnen 
staan, zelfs zo zij gedurende maanden 
een harde aktie tegen de fusie hebben 
gevoerd (Deze aktie had overigens 
heel dikwijls als enig opzet het be

houd of de versterking van de eigen 
politieke positie van de betrokkenen, 
eenmaal dat de fusie zou zijn doorge
voerd) 
Het IS duidelijk dat dit alles nadelig is 
voor de andere partijen, dus ook voor 
de VU Zoals hoger gezegd, komt hier
bij, dat de gemeenteverkiezingen min
der pnncipieel zijn geïnspireerd dan de 
nationale verkiezingen 
Inderdaad, bij het gemeentelijk beleid 
komen betrekkelijk weinig principiële 
kwesties te pas Bovendien is er met 
zo heel veel verschil tussen de pro
gramma's die door de diverse partijen 
op gemeentelijk vlak aan het kiezers
korps worden aangeboden Iedereen 
IS immers voorstander van de « klassie
ke» objektieven als daar zijn goede 
wegen, infrastruktuur voor sport en 
kuituur, kinderknbben en instellingen 
voor ouden van dagen en gehandicap
ten, inspraakorganen, en dies meer 
In deze situatie is het voor de V U bie-
zonder moeilijk met een eigen imago 
voor de dag te komen, hetgeen voor 
gevolg heeft dat tal van kiezers, die bij 
de nationale verkiezingen voor onze 
partij stemmen, hun vertrouwen schen
ken aan uittredende machtshebbers, 
wiens programma soms weinig ver
schilt van het onze en die bovendien 
reeds hebben kunnen aantonen dat zij 
een gemeente kunnen besturen 

VERWEERMIDDELEN 

De analyse van de machtsbazis van 
de CVP moet voor ons een leerschool 
zijn WIJ moeten ons zo opstellen dat 
WIJ deze basis kunnen ondergraven of 
toch minstens aantasten 
Een eerste middel hiertoe is onze lijs
ten versterken — en dit zeker in de 
samengevoegde gemeenten — met 
personen, die ons kiezerskorps kun
nen verbreden Uiteraard moet hierbij 
voorzichtigheid aan de dag worden 
gelegd Dit spreekt vanzelf Doch an
derzijds mogen wij op « principieel» 
gebied met al te veeleisend zijn Zo 
deze nieuwe mensen zich met gekom-
promitteerd hebben met onze politieke 
tegenstrevers en zo zij een Vlaamse 
refleks hebben, dan kunnen wij hen 
gerust opnemen Zelfs moeten wij er 
niet voor terugschnkken met bepaalde 
onafhankelijke groepen een kartel te 
vormen of onder een neutrale bena
ming voor de kiezers te verschijnen, 
indien dit de enige mogelijkheid is om 
een afdoend sukses te behalen 
Vervolgens moet onze partij in de 
samengevoegde gemeenten besten
dig blijven hameren op de noodzaak 
de gemeentelijke diensten te decentra
liseren naar de vroegere gemeenten 
toe Het IS immers zo, dat de CVP hier
voor weinig of mets voelt, doch dat 
natuurlijk met durft zeggen 
Het hoofdthema van onze verkiezings
strijd zou evenwel moeten zijn een 
gemeente voor iedereen en met voor 
de CVP alleen Wij zouden aan de kie
zers moeten duidelijk maken, dat de 
CVP een ernstige poging doet om via 
de gemeenteverkiezingen gans de Lim

burgse bevolking aan haar direktieven 
en belangen te onderwerpen Hiertoe 
moeten wij zoveel en zo dikwijls moge
lijk het mechanisme van de «CVP-
staat» in onze gemeenten blootleggen 

DE CVP-STAAT 
IN ONZE GEMEENTEN 

De CVP zal m iedere gemeente onder 
eigen vlag aan de verkiezingen deelne
men Dit was reeds eerder het geval in 
de grotere centra, doch met in de dor
pen De plaatselijke partijen, die door
gaans een knstelijk-geinspireerd kie
zerskorps hadden, zullen aldus wor
den uitgeschakeld Eenmaal de macht 
in handen kan de CVP in iedere 
gemeente haar partij-dig beleid voe
ren 

ledereen weet dat een gemeentebe
stuur over tal van machtsmiddelen 
beschikt om zijn tegenstrevers het 
leven zuur te maken en om onverschil
ligen voor zich te winnen Ik denk hier 
aan de toewijzing van sociale wonin
gen, het verlenen van bouw- en verka-
velingsvergunmngen het toekennen 
van openbare werken, de aankoop 
van diverse goederen, benoemingen in 
de administratie, bij de politie en de zie
kenhuizen van de KOO, de subsidie-
nng van het verenigingsleven, enzo
meer 

De CVP-gemeentebesturen zullen ge
noodzaakt zijn een partijdige politiek 
te voeren, gezien zij volledig afhanke
lijk zijn van hun geestesverwanten te 
Hasselt en te Brussel, die als eerste 
opzet hebben de vroegere elektorale 
positie van de CVP herstellen (het
geen o m de vernietiging van de Volks
unie impliceert) Dat de leiding van de 
CVP haar gemeentelijke mandataris
sen onder de knoet kan houden, lijdt 
overigens met de minste twijfel Via de 
bestendige deputatie en via de rege
ring beschikt zij immers over een bij
zonder efficient drukkingsmiddel (De 
Bestendige Deputatie kan bij middel 
van het instituut der administratieve 
voogdij ieder degelijk gemeentebeleid 
onmogelijk maken en de regering kan 
steeds de subsidies, noodzakelijk voor 
gemeentelijke openbare werken, in
houden of weigeren) 

Het lijdt geen twijfel dat de meerder
heid van de Limburgse kiezers niet 
gesteld is op een dergelijk partijdig 
beleid. De politiek-bewusten zijn er 
zelfs ronduit tegen gekant. Als nlet-
traditionele partij zijn wij het best 
geplaatst om de kiezers te waarschu
wen tegen deze bedreiging, die hen 
boven het hoofd hangt. Willen wij 
voorkomen dat al de Limburgse ge
meenten in handen komen van de 
CVP dan ben ik ervan overtuigd dat 
wij het thema «een gemeente voor 
iedereen en niet voor de CVP al
leen» zo maksimaal mogelijk moeten 
uitspelen. 

Evrard RASKIN 
Kamerlid 

WIJ 16 22 APRIL 1976 



«•P mm ^ i p 

%.i!nM!,^OCWML€l/€M 

VOOR WIE 
ZIJN GENEESMIDDELEN GOED? 

Hartlepool is een kuststad in het noorden van 
Engeland. Enkele jaren geleden werd daar, in de 
tijd van de voorjaarsschoonmaak, een adver-
tentie-kampagne gevoerd waarbij de mensen 
gevraagd werd de medikamenten die ze niet 
meer nodig dachten te hebben, in te leveren bij 
een plaatselijke drogist. Ongeveer vijfhonderd 
gezinnen gaven gevolg aan de oproep en lever
den op het aangegeven adres niet minder dan 
43.554 pillen en tabletten in. Als men over
weegt dat alleen ingeleverd werd wat in de 
ogen van de betrokkenen waardeloos gewor
den was, mag men aannemen dat het aantal pil
len en tabletten in partikulier bezit verbijste
rend hoog moet zijn. En de toestand is in alle 
landen identiek! 

Twee zaken vallen zelfs een leek onmiddellijk 
op. Ten eerste: Het aan zichzelf voorschrijven 
van geneesmiddelen door partikulieren uit ei
gen voorraad is dagelijkse praktijk. En ten twee
de : De gevaren van deze zgn. zelf-medikatie 
behoeven geen tekeningetje' 
Dr. A. Malleson schrijft in zijn boek « De ziekte-
industrie» letterlijk het volgende: «Engelse 
huisartsen schreven in 1970 17,6 miljoen recep
ten uit voor hoestdrankjes die 3,4 miljoen £ 

kostten en waarschijnlijk niemand geholpen 
hebben, en 30 miljoen recepten voor aniibioti-
ca, die 16,3 £ kostten. (...) Daar deze antibiotica 
dikwijls eerder uit oogpunt van magie dan om 
wetenschappelijke redenen voorgeschreven 
worden, is een groot gedeelte van deze 16,3 
miljoen £ onnodig uitgegeven.» 
De ziekteverzekering is in Engeland anders 
georganizeerd dan in ons eigen land. Maar 
toch is het weinig waarschijnlijk dat de beslui
ten van dr. Malleson niet evenzeer op eigen bin
nenlandse toestanden toepasselijk zijn. Zodat 
het misschien aanbevelenswaard zou zijn elke 
raadpleging van de arts in te leiden met het zelf 
geformuleerde verzoek; «Do' 3r, indien het 
werkelijk niet noodzakelijk is, geen pillen en 
drankjes a.u.b. •> Uw gezondheid zal er waar
schijnlijk goed bij varen. En ook voor de finan
ciële statistieken van de ziekteverzekering zal 
het een goede zaak zijn. 
Die statistieken zijn vandaag de dag echter 
helemaal geen goede zaak en ze dreigen in de 
toekomst nog minder aantrekkelijk te zullen 
worden. Mogen we de lezer uitnodigen even 
een blik te werpen in de Verslagboeken van 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsver
zekering ? 

In 1968 werden voor de 7,3 miljoen rechtheb
benden van de Algemene Regeling 68,8 mil
joen verstrekkingen -— magistrale bereidingen 
en specialiteiten — voorgeschreven waarvoor 
een beroep gedaan werd op een tussenkomst 
van de ziekteverzekering. In de loop van het 
jaar 1973 werden voor de 8,1 miljoen rechtheb
benden van de Algemene Regeling reeds 86,0 
miljoen verstrekkingen voorgeschreven en aan 
de ziekteverzekering aangerekend. In percen
ten : Het aantal gerechtigden steeg met 11 %, 
het aantal verstrekkingen steeg met 25 % I 

Belangrijk is ook te weten wat die verstrek
kingen gekost hebben aan de bijdrage-betalen
de gemeenschap. De 68,8 miljoen verstrek
kingen van 1968 hebben aan de ziekteverzeke
ring 5,9 miljard gekost. De 86 miljoen verstrek
kingen van 1973 slikten reeds een bedrag op 
van 12,1 miljard ! In percenten : Het aantal ver
strekkingen steeg met 25 %, de kostprijs ten 
laste van de ziekteverzekering steeg met 
106 % ! Zelfs rekening houdend met de inflatie, 
geeft dit toch te denken ! 

Dit geeft b.v. te bedenken dat een grondig 
onderzoek naar de werkelijke kostprijs van 
geneesmiddelen niet dringend, maar hoogdrin
gend nodig is. Want het zou wel eens waar kun
nen zijn wat hier en daar gezegd en geschre
ven wordt — en niet alleen in oppozitie-week-
bladen — dat de farmaceutische tak van onze 
scheikundige nijverheid op kosten van de socia
le zekerheid fortuinen binnenkeert en dat zulks 
een immoreel reukje heeft 

Hogerbeschreven verschijnsel geeft bv. ook te 
bedenken dat al die pillen en drankjes niet 
goed kunnen zijn voor de gezondheid van de 
man en de vrouw voor wie ze bestemd zijn en 
dat de geneeskunde en haar beoefenaars in 
de grond tot taak hebben ons te beschermen 
tegen elke bedreiging van onze gezondheid, 
zelfs als die bedreiging «farmaceutische nijver
heid » heet I 

Deskundigen terzake mogen mij komen tegen
spreken. Ondergetekende is in de geneeskun
de nooit iets anders dan lijdend voorwerp 
geweest. Maar toch kan ik mij niet ontdoen van 
de indruk dat die stroom geneesmiddelen heel 
goed is voor de fabrikanten en veel minder 
goed voor de bijdrage-betalende patiënten ! 
Zou daar werkelijk niets tegen te doeip zijn ? 

Willy Cobbaut 
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SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN 
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DE JAARLIJKSE VAKANTIE 

Arbeiders en bedienden, onderworpen aan de sociale 
zekerheid, hebben recht op de voordelen van de wetge
ving inzake jaarlijkse vakantie. Wat iedereen over deze 
wetgeving moet weten, vindt U hierna. 

Algemeen 

De duur van de jaarlijkse vakantie wordt bepaald door de 
duur van de tewerkstelling tijdens het vorig jaar, het zgn. 
vakantie-dienstjaar. Wie kan steunen op een volledig 
vakantiedienstjaar, effektieve tewerkstelling en/of gelijk
gestelde dagen, heeft recht op 24 vakantiedagen (zesda-
genweek) of 20 vakantiedagen (vijfdagenweekj. Wie 
slechts een gedeeltelijk vakantiedienstjaar kan inroepen, 
heeft slechts recht op een gedeelte van de volledige 
vakantieperiode. 
Wie het vakantiegeld betaalt, is een vraag die verschillend 
beantwoord wordt voor arbeiders en voor bedienden. 

a. A r b e i d e r s : 
Het vakantiegeld voor arbeiders wordt betaald door de 
vakantiekas(sen) van de werkgever(s) waarbij de betrok
ken arbeider tewerkgesteld was tijdens het vakantie
dienstjaar. 
Als vakantiegeld, behalve het doorlopend loon, ontvangt 
de arbeider een bedrag dat bruto gelijk is aan 14 % van 
het loon van het vakantiedienstjaar. 

b. B e d i e n d e n : 
Het vakantiegeld voor bedienden wordt betaald door de 
werkgever(s) waarbij de bediende tewerkgesteld was tij
dens het vakantiedienstjaar. 
Als vakantiegeld, behalve de doorlopende wedde, ont
vangt de bediende een bedrag dat bruto gelijk is aan 
12/16 van de wedde van de maand waarin de vakantie 
ingaat. 

Speciale gevallen 

a. J o n g e w e r k n e m e r s 
Onder bepaalde voorwaarden hebben werknemers, die tij
dens het vakantiedienstjaar voor de eerste maal in dienst 
gegaan zijn, recht op volledig vakantiegeld. Zie hiervoor 
rubriek l-A/02. 

b. Mi l i ta i re d iens t 
Wie zijn militaire dienstplicht volbracht heeft tijdens heel 
het vakantiedienstjaar of een deel ervan, krijgt vakantie
geld voor de laatste 12 maanden van de legerdienst. 
Vreemdelingen die hun legerdienst volbracht hebben in 
hun land van oorsprong, kunnen onder bepaalde voor
waarden gelijkstelling krijgen. 

N B : De hierboven vermelde gegevens inzake vakantie
geld houden geen rekening met het KB van 22/07/75 
betreffende het dubbel vakantiegeld voor een gedeelte 
van de vierde vakantieweek. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 
'><e 

MEEPRATEN 
IN HET BEDRIJF 
Vele miljoenen mensen doen elke dag hetzelf
de. Ze staan op, ze kleden zich, ze nemen hun 
ontbijt, ze begeven zich naar hun werk, ze vol
brengen de hen opgelegde taak, ze kijken tien
tallen keren per dag op de klok, ze keren terug 
naar huis, ze genieten van enkele vrije uren, ze 
gaan slapen, ze staan op... Een eentonig rond
draaien in altijd dezelfde tredmolen. De meeste 
mensen leven uitsluitend voor de enkele uren 
vrije tijd per dag, voor de vrije weekends en 
voor de wettelijk voorziene vakantiedagen. Het 
belangrijkste deel van de dag, in feite de helft 
van de bewust doorgebrachte uren, neemt de 
grote meerderheid van de werknemers de hou
ding aan van louter machine-onderdeel waarbij 
het gevoel, d.w.z. het mens-zijn, niet meespeelt 
Dat schema is niet houdbaar. Gesteld tegen de 
achtergrond van de hoge scholingsgraad van 
bv. de Westeuropese werknemers, gesteld 
ook tegen de achtergrond van een verhoogd 
maatschappelijk bewustzijn, is het duidelijk dat 
de problematiek van het medezeggenschap 
van de werknemers in hun respektievelijke 
bedrijven de komende jaren steeds meer de 
sociale aktualiteit zal beheersen. Daaraan zal 
zelfs de konservatieve houding van de geves
tigde sindikaten weinig kunnen veranderen. 
Men kan zich inderdaad moeilijk inbeelden dat 
de werknemers het verschil niet zouden zien 
tussen meer macht voor de sindikaten en meer 
macht voor de werknemers. 

Dr. Paul Blumberg, professor sociologie aan de 
City University of New York, is een van de men
sen die van mening zijn dat de idee van de 
medezeggenschap de komende decennia een 
grote rol zal spelen, zowel in het Westen als in 
de zgn. Derde Wereld. Hij gelooft trouwens in 
de idee. Het is duidelijk zijn overtuiging dat 
medezeggenschap in de besluih/orming een 
waardevolle remedie vormt tegen arbeidsver-
vreemding, zelfs als de aard van het uit te voe
ren werk onveranderd blijft. Die overtuiging 
voelt men op elke bladzijde van zijn in 1968 te 
Londen verschenen boek «Industrial Democra
cy », door Het Spectrum op de markt gebracht 
onder de titel « Democratie in het bedrijfsleven 
- Sociologie van de medezeggenschap ». 

Wij achten dit Marka-boek een belangrijke 
publikatie. Niet alleen omdat uit elk hoofdstuk 
een op feitenkennis gesteunde geestdrift voor 
de medezeggenschap-gedachte blijkt Maar 
evenzeer omdat het de belangstellende lezer 
een voorraad informatie geeft die in diskussies 
en voor verdere lektuur zeer nuttig kan zijn. 
Een belangrijk deel van het 319 bladzijden tel
lend boek wordt ingenomen door het nu haast 
vergeten eksperiment van Elton Mayo in de 
Hawthornefabrieken (Chicago) van de giganti
sche Western Electric Company. In de volgen
de hoofdstukken plaatst de auteur de participa
tie-oplossing, tgo. andere remedies tegen ar-
beidsvervreemding. Hij doet het met een onge
wone kennis van zaken, zonder via het klassie
ke vakjargon voor de belangstellende leek 
onverstaanbaar te worden. Eveneens veel 
belang schijnt de auteur te hechten aan de 
opvattingen van de Fabian-socialist Hugh 
Clegg waar deze het zelfbestuur voor werkne
mers rezoluut van de hand wi jst iets waarmee 
de auteur niet akkoord gaat. Het boek sluit met 
twee uitermate belangrijke hoofdstukken met 
betrekking tot het ontstaan en de werking van 
het Joegoslavische bedrijfszelfbestuur. Voor 
het Sowjet-kommunisme zijn deze hoofdstuk
ken gewoon vernietigend, vooral vanuit demo-
kratisch standpunt. 
Voor de kritische lezer: Zeer aanbevolen. 

^ ^ — ^ ^ _ — ' ^ ' ' ' ' • 

Paul Blumberg - < Democratie in het bedrijfs
leven » - Marka-boek nr 113 - Uitg. (Het Spec
trum, Utrecht/Antwerpen - 319 biz. - 143 fr. 
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Met Gerard Romsee verdwijnt een 
der voornaamste figuren van het 
Vlaams-nationalisme uit een vorige pe
riode. Dat zijn naam minder bekend is 
bij de jongere generaties is te wijten 
aan het feit dat hij zich na de oorlog en 
na zijn veroordeling stilzwijgend terug
getrokken heeft uit het politiek en 
openbaar leven. Ik kan echter getui
gen dat hij steeds trouw gebleven is 
aan het politiek ideaal dat hij met de 
inzet van gans zijn. persoon gediend 
heeft vóór en tijdens de oorlog. 

Reeds in zijn studentenjaren te Leu
ven stond hij vooraan in de Vlaams-na-
tionale strijd. Hij was een wilskrachtig 
man. Ten tijde van het groot konflikt te 
Leuven tussen de akademische over
heid en de Vlaamse studenten aarzel
de hij niet zijn verantwoordelijkheid op 
te nemen, alhoewel hij wist wat hem te 
wachten stond. Niet alleen zijn weg
zending van de universiteit, maar ook 
een breuk in de verhouding met zijn 
vader, die zijn houding niet kon goed
keuren. Gerard Romsee heeft toen als 
jonge man tragische jaren doorge
maakt, waarin hij in zijn eigen levenson
derhoud moest voorzien, maar toch 
de moed had zijn studies voort te zet
ten en met sukses eksamens af te leg
gen voor de Middenjury. Nadat hij zijn 
diploma van doctor in de rechten 
behaald had, ging hij naar het buiten
land verder studeren, te Berlijn, We
nen en Parijs. Hij aarzelde niet zich na 
zijn terugkeer in Limburg, waar hij 
geboren was, in de strijd te gooien. Bij 
de parlementsverkiezingen van 1929 
behaalde hij zijn eerste overwinning 
en werd hij tot volksvertegenwoor
diger gekozen. Hij zal, samen met een 
dr. Lindekens, een dr Ballet, een Thieu 
Croonenberghs, van Limburg eenn bol
werk van het Vlaams-nationalisme ma
ken. Hij genoot in Limburg een zeer 
grote populariteit, geschraagd door 
een onbeperkt dienstbetoon. Doch 
ook buiten Limburg, in gans Vlaande
ren werd hij na enkele jaren een van 
de meest vooraanstaande figuren on

der de Vlaams-nationalisten. Zijn rol 
werd steeds belangrijker. Bij de stich
ting van het VNV in 1933 trad hij toe, 
met enig voorbehoud, en werd hij 
opgenomen in de raad van leiding. In 
het VNV vormde hij met dr H. Elias en 
mr H. Borginon een driemanschap dat 
aanstuurde op een realistische politiek 
en poogde de meer radikale en ekstre-
mistische elementen in toom te hou
den. Mr. Romsee was een diplomaat, 
biezonder begaafd voor onderhande
lingen en voorbestemd om een grote 
rol te spelen. Deze rol speelde hij om. 
als voorzitter van de Vlaams-nationale 
Kamerfraktie, bij de onderhandelingen 
met Rex (waarbij het doel was het 
Rexisme uit het Vlaamse land te we
ren) en bij de onderhandelingen met 
de Katolieke Vlaamse Volkspartij 
( K W , de Vlaamse vleugel van de toen
malige Katolieke Partij). Hij was dan 
ook, met Dr. Elias en Mr. Borginon, een 
der ondertekenaars van het beginsel
akkoord KVV-VNV namens het VNV. 
Mr. Gerard Romsee was een gema
tigd, maar beginselvast man, die wist 
wat hij wilde en met hardnekkigheid 
en volharding nastreefde wat hij wilde. 
Hij IS in alle omstandigheden een 
trouw lid van het VNV geweest, die de 
waardering genoot van al zijn strijd
makkers, ook van hen met wie hij het 
niet altijd eens was, omdat niemand 
twijfelde aan zijn eerlijkheid, zijn op
rechte overtuiging en zijn trouw en 
gehechtheid aan de beweging. Nie
mand kon zijn uitzonderlijke begaafd
heid in twijfel trekken. Hij was een man 
die vele relaties had, ook in andere 
kringen dan de Vlaams-nationale. Zijn 
hoffelijkheid, zijn diplomatische gaven 
vergemakkelijkten zijn omgang met an
dersdenkenden, ook Franstaligen. 
Een uiterst belangrijke rol heeft Ge
rard Romsee gespeeld tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het zal niet 
gemakkelijk zijn deze rol te beschrij
ven en te beoordelen. Mr. Romsee 
stond op het standpunt «pacta sunt 
servanda », hij achtte zich niet gerech
tigd, ook niet in zijn eigen belang, ter zij-

In memoriam 

MR. GERARD ROMSEE 

ner verdediging, «de Kroon te ontblo
ten », zoals men het zegt. Dit persoon
lijk standpunt van Gerard Romsee zal 
wel niet het standpunt zijn van de his
torici, maar hun taak zal door het stil
zwijgen van Romsee fel bemoeilijkt 
worden. 
Gerard Rom=ee werd niet aange
houden in mt , ,940. Na de kapitulatie. 
werd onmiddellijk aan hem gedacht 
als een der persoonlijkheden die een 
belangrijke rol zouden kunnen spelen. 
Hij werd aangesteld tot Kommissaris-
generaal voor de repatriëring van de 
tienduizenden landgenoten die naar 
Franknjk gevlucht waren. Hij ontmoet
te toen in Frankrijk leden van de rege
ring-Pierlot Na zijn opdracht uitge
voerd te hebben werd hij door de — 
vooroorlogse — sekretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken, Vossen, aan
gesteld tot gouverneur ad interim van 
de provincie Limburg. In april 1941 
werd hij door het kollege van sekreta-
rissen-generaal aangesteld tot sekreta
ris-generaal van Binnenlandse zaken, 
een uiterst belangrijke post. Het lijdt 
geen twijfel dat hij de kandidaat was 
van het VNV. Het lijdt ook geen twijfel 
dat er aanvankelijk verzet was tegen 
zijn kandidatuur in het kollege van 
sekretarissen-generaal. Maar het staat 
vast dat er een tussenkomst van het 
Hof geweest is om zijn kandidatuur te 
steunen en het is een feit dat hij aan
vaard en benoemd werd door het kol
lege van sekretarissen-generaal, het 
enig wettelijk orgaan in het bezette 
land. 
Dat Gerard Romsee een zeer belang-
njke pion geweest is in de politiek van 
het VNV schijnt mij onbetwistbaar. 
Maar dat hij op de verantwoordelijke 
post waarop hij stond het land en de 
bevolking heeft willen dienen en ge
diend heeft is voor mij even onbetwist
baar. Ik ben waarschijnlijk een van de 
weinige personen die zich een oordeel 
heeft kunnen vormen over de politiek 
die door sekretaris-generaal Romsee 
gevoerd geweest is en de samenhang 
tussen deze politiek en de politiek van 
de VNV-leiding. 
Men zal deze politiek nog moeten 
bestuderen om tot een objektief in
zicht te komen. Het zal dan blijken dat 
Romsee, ver van een gewillig werktuig 
in de handen van de Duitse overheid 
geweest te zijn, een eigen politiek 
gevoerd heeft, meer dan eens in kon-
flikt met de Duitsers. Een politiek die, 
hoe men er ook moge over oordelen, 
bewondering afdwingt. De verantwoor
delijkheid van deze man was tijdens 
de dramatische oorlogsjaren verplette
rend. Hij heeft ze gedragen zonder 
wankelen, zonder aarzelen. 
De enige periode in België tijdens 
dewelke de taalwetten naar de letter 
en de geest strikt toegepast en nage
leefd geweest zijn is de periode ge
weest toen Gerard Romsee sekreta
ris-generaal van Binnenlandse Zaken 
was. Herinneren we er aan dat op het 
einde van de oorlog méér dan 40 % 
van de kinderen in de Brusselse agglo
meratie in Vlaamse klassen zaten. Het 
is een der dingen geweest die men 
niet kon vergeven. Het was zelfs een 
punt in de akte van beschuldiging tij
dens zijn proces: het Openbaar Minis
terie beschuldigde de beklaagde er
van de taalwetten toegepast te heb

ben ! Ik bevestig dit formeel als gewe
zen advokaat van Romsee. 
Het is ook duidelijk — meer zal ik er 
vooralsnog niet over zeggen - dat in 
het konflikt tussen Leopold III en de 
Londense Pierlot-regering Gerard 
Romsee de zijde gekozen had van de 
koning. 
De haat waarmee Gerard Romsee na 
de oorlog vervolgd werd, werd niet 
zozeer ingegeven door de overtuiging 
dat hij de vijand gediend had (hij zeker 
niet méér dan de sekretaris-generaal 
van Ekonomische Zaken, Victor Lee
mans I), maar wel door de wijze waar
op deze Vlaams-nationalist bewezen 
had een grote, en dus voor sommigen, 
gevaarlijke persoonlijkheid te zijn. De
ze man moest uit de weg geruimd wor
den, tegen hem zou de doodstraf 
gevorderd worden. 
Het is uiteindelijk toch niet verlopen 
zoals men gewild had. De bewonde
renswaardige wijze waarop Gerard 
Romsee zich zelf verdedigd heeft het 
niet na een diepe indruk te maken. 
Reeds m eerste aanleg, na een proces 
vol incidenten, schrikte de krijgsraad 
er voor terug de beklaagde (die zich 
teruggetrokken had uit de gerechts
zaal uit protest tegen de willekeurige 
beknotting van de rechten der verdedi
ging) bij zijn afwezigheid ter dood te 
veroordelen. Hij werd veroordeeld tot 
levenslange hechtenis en 10 miljoen 
frank schadevergoeding aan de Bel
gische Staat. Het Krijgshof, na langdu
rige debatten en indrukwekkende ge
tuigenissen, verminderde de straf tot 
20 jaar. Deze straf werd nadien nog 
verminderd bij genademaatregel. In 
1951 werd Romsee in voorwaardelijke 
vrijheid gesteld en nog jaren later 
kreeg hij zelfs eerherstel. Dit proces 
zal niettemin moeten herzien worden 
— door de historicus die zal vorsen 
naar de waarheid, de historische waar
heid. Deze zal meer genuanceerd zijn 
dan de karikatuur die men er na de 
oorlog van gemaakt heeft. 

Wanneer men het leven van deze 
man overschouwt geeft men er 
zich rekenschap van hoe tragisch 
dit leven, evenals het leven van 
een dr. Elias en vele anderen, 
geweest is. Tragisch door de 
strijd die zij gevoerd hebben in 
de eerlijke overtuiging hun volk 
en hun ideaal te dienen. 
De tragedie die zovele levens in 
Vlaanderen getekend heeft is uit
eindelijk toe te schrijven aan een 
Belgische Staat waarin het 
Vlaamse volk moest vechten 
voor zijn bestaan of ten onder 
gaan. 

Mr. Gerard Romsee heeft als diep
gelovig kristen man de vervol
ging en het lijden aanvaard en 
doorstaan op bewonderenswaar
dige wijze, als een offer. Zijn 
naam blijft onverbrekeli jk en onaf
scheidbaar verbonden met de 
strijd van het Vlaams-nationalis
me voor het voortbestaan en het 
welzijn van ons volk. Hij was een 
groot man ! 

FRANS VAN DER ELST. 
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DE PIENTERE JONGE BROER VAN SHERLOCK HOLMES f elke week 

Gene Wilder leverde als akteur 
en ook als mede-scenarist een 
groot aandeel in het welslagen 
van een drietal films van Mei 
Brooks (oa «Young Franken
stein») Met «De pientere jonge 
broer van Sherlock Holmes» 
(The Adventures of Sherlock Hol
mes' Smarter Brother) nam hij 
voor het eerst zelf plaats in de 
regiestoei, terwijl hij meteen ook 
fungeerde als scenarist en hoofd-
akteur En Gene Wilder heeft 
het zich met dit debuut allerminst 

gemakkelijk gemaakt Hij wou nl 
tegelijk een komedie maken en 
een film rond Conan Doyles' be
roemde romanfiguur, Sherlock 
Holmes Deze twee ideeën leken 
hem zelf aanvankelijk maar moei
lijk te verzoenen, tot hij op een 
derde idee kwam het ten tonele 
voeren van een pientere jonge 
broer, genaamd Sigerson Hol
mes 
Sigerson is met alleen pienter 
maar ook eigenlijk vooral naïef 
Wanneer de grote Sherlock hem 

voorhoudt dat hij een belangnjke 
zaak rond ontvreemde staatsdo-
kumenten moet overnemen, aan
gezien de meester zelf naar het 
buitenland moet, dan trapt Siger
son blindelings in dit leugentje om 
bestwil In werkelijkheid blijft Sher
lock echter waakzaam maar dis-
kreet op de achtergrond aanwe
zig, ingrijpend waar Sigersons de-
tektivetaient in gebreke blijft Si
gerson maakt wel de hoofdbedoe
ling van zijn oudere broer waar 
dank zij de liefde weet hij het ver
trouwen te winnen van ene Jen
ny Hill, de spil waarrond de hele 
intnge draait 
Deze debuutfilm van Gene Wil
der IS met zozeer een komedie 
als wel een parodie Een parodie 
die, net als bij Mei Brooks, tegelijk 
een bewondering uitdrukt van het 
geparodieerde Hier zijn dat de 
klassieke detektive- en spionage-
films, met alle stereotype persona
ges vandien (hier tot in het karika
turale getekend) Daarnaast kan 
men allusies ontdekken naar 
vermaarde stukjes uit bekende 
films als b v «Ben-Hur», «The 
fearless vampire killers», of «A 
night at the opera» Bij het zien 
van Wilders film moeten dan ook 
bepaalde herkenningspunten bij 
de kijker aanwezig zijn, zoniet ont
snapt hem een groot deel van de 
spottend-kankaturale humor En 
zelfs indien deze herkenning aan
wezig IS komen mi nog te veel 
gags onvoldoende uit de verf om 
van een werkelijk geslaagd de
buut te kunnen spreken Andere, 
wel trefzekere gags en dolle 
vondsten doen echter nog veel 
goeds verwachten van Gene Wil
der als kineast-akteur 
Bijna als vanzelfsprekend deed 
Wilder voor zijn eerste film be
roep op de ganse Mei Brooks-
stal We vernoemen Madeleine 
Kahn, Leo McKern, Dom DeLui-
se, Roy Kinnear en last but not 
least Marty Feldman 

Hilde Dekeyser 

DERROLL EN DONOVAN NAAR DE STATES ! 

HIJ IS naast namen als Pete Seeger en 
Woody Guthne niet meer weg te den
ken uit de pionierspenode van de 
folksong, die zowat twintig jaar terug 
uit de talking-blues en country-deun-
tjes ontstond en met Dylan, Paul 
Simon en Peter Paul and Mary zijn 
hoogtepunt kende, door velen nage
volgd Hoewel geboren in Portland-
town in Oregon, waarover hij een 
orachtnummer schreef, zwierf hij in 

de skiffleperiode met de beroepszwer
vers rond tot hij Jack Elliot ontmoette 
en de grote plas overstak In Enge
land ging het van kroeg tot kroeg spe
lend, tot Jack er de brui van gaf en te
rugging 
Voor een keer lijkt een opgedist ver
haaltje werkelijkheid, want in Londen 
ontmoette hij een jonge Donovan 
Leitch die van hem wat aardig leerde 
Even later werd Donovan op zijn 

beurt - ontdekt - en een beroemdheid 
als de Engelse Dylan Hij is zijn oude 
leermeester Derroll echter nooit ver 
geten, en schreef het liedje « Epistle to 
Derroll». dat hij ook op de plaat zette 
De verbroedering gebeu''de tijdens 
de tweedaagse toer van Don in okto
ber j l waar hij tijdens zijn optreden 
samen met Derroll enkele liedjes 
zong, begeleid door diens banjo Tij
dens een dnnk in de English Folkcen-
ter aan de Brusselse Louisalaan ging 
het er achteraf gezellig aan toe, en 
werden vaste plannen gesmeed Zo
dat ze nu beiden voor drie maanden 
naar de Verenigde Staten zijn getrok 
ken «Ik vrees voor wat ik ginder zal 
terugzien vertelde Derroll onlangs na 
een optreden maar ik kom naar Ant 
werpen terug Ik heb hier mijn gezin 
(vader van de dnejange Rebecca) en 
mijn vele vrienden » Voor onze men
sen verscheen inmiddels zijn nieuwe 
elpee «Along the way» (IBC 4C062) 
die hij samen met gitanst en vnend 
Tucker Zimmerman in productie van 
Chris Luhr opnam Het openende 
«Cluck old hen» dankt Derroll aan 
Bert Jansh tijdens zijn verblijf in Enge
land en hij maakte er op zijn 5-stnng 
banjo een virtuoos stukje van Het rus
tige Dixie darling van de Carter Family 
zullen velen wel kennen en hij brengt 
het met sfeer en gevoel zoals even
eens « Columbus Georgia » zijn rustig 
swingende zelfgeschreven en beken
de nummer « 24 hours a day » en het 
tneste «Memones» Na het Huckle-
berry-picken op de banjo wordt hij bij 
gestaan door de Hot Vulture, met 
Maggie aan de bas lan op de slide 
plus Tucker met pianogetokkel in de 
ballade van Anna Feher Passend is 
Tuckers nummer Oregon over zwer
vers en pioniers in scherpe tegenstel
ling met het afsluitende «Sioux In
dians» dat hij heel anders benadert 

Sergius 

T I I N T O O N S T I I L L I M T J 

HONDERD ZELFPORTRETTEN 
Deze week is de tentoonstelling een boek, wat vnj tegensprekelijk klinkt maar 

het niet is Immers, het gebeurt zelder, dat een kunstboek ook in levensechte 
werkelijkheid aan de muren van een tentoonstellingszaal kan bekeken worden 
Wellicht wordt die toevalligheid enigszins in de hand gewerkt door het feit dat 
de samensteller van het boek « Honderd Zelfportretten - Antoon de Pesseroey 
(burgemeester van Deurie] ook bindingen heeft met het Oostendse Kursaal 
Feit IS dat de 10^ zelfportretten die in het boek bij elkaar werden gebracht nu 
ook te bekijken zijn in dit Kursaal De konfrontatie van beide voortreffelijke pres
taties IS dan ook een vrij uniek gelukkig gebeuren 
Over de opportuniteit van een boek met mets dan zelfportretten kan men genu
anceerd denken is die honderdvoudige persoonlijke anekdotiek zo'n opzet wel 
waard, welke selektie-normen hebben geleid tot zo'n precies op 2 nullen afge
rond aantal' Het boek zelf (of de tentoonstelling als u deze verkiest) weerlegt de 
twijfels wel met, maar maakt ze overbodig omdat het op zich een overtuigend, 
ZIJ het zeer ambivalent geheel geworden is Het maakt geen aanspraak op volle
digheid of andere teorizerende pretenties het is gewoon een boeiende ontmoe
ting geworden met een aantal schilderijen waarin de makers iets van zichzelf 
afwierpen in de zelf-rekreatie tot een kunstwerk 
Deze ontmoetingen zijn bij wijlen erg relevant Sommige kunstenaars doen aan 
een indringende introspektie tot op het bot van hun individuele dramatiek, bij 
anderen is de kwasi narcissistische poze nauwelijks verhuld en weer anderen 
trachten zichzelf te situeren in hun tijd, omgeving of zelfs in de kontoeren en ele
menten van hun eigen werk Voor de kijker-lezer die zich de tijd gunt, zijn de 
«Honderd Zelf portretten >• dan ook een boeiend avontuur van herkenning met 
vaak aangrijpende ontdekkingen, zowel op artistiek als op menselijk gebied 

RIJKELIJK VEELZIJDIG 
Het boek begint kronologisch bij Henn Leys en heeft de verdienste te eindigen 
te midden van onze allerjongste schildersgeneratie 
Alle namen (op enkele illustere uitzonderingen na) zijn deze van Vlamingen, som
mige komen meerdere malen aan bod /Rik Wouters spant met 7 maal de kroon) 
de meeste slechts eenmaal 
In het bestek van dit artikel de honderd werken kommentaneren heeft geen 
zin Beperken we ons dus zeer kort tot deze die ons het meest getroffen heb
ben Allereerst James Ensor die zijn fantastiek tot in het makabere op zichzelt 
weet te projekteren Aangrijpend zijn de verschillende weemoedige komtempla-
tie van David Van de Woestijne, de norse integratie waarmee Frits Van den 
Berghe zich in zijn doeken smeert, de klinisch lineaire en vivisektie-achtige zelf-
ontleding van Jules De Bruycker, het dandyeske cynisme van een Leopold 

Jean Bilquin (1938), Kunstenaar in zijn landschap, olie op doek, 130 x 114 cm 

Leclercq en de bewogen schrijnende rouw van Frans Masereel Bij de recente
re generatie is het woest abstraherende zelfportret van Pierre Alechinsky een 
hoogtepunt naast de virtuoze ernst van Octave Landuyt, de charmerende sier 
van Pol Mara o/' het nedeng konstaterende - zichzelf tot schilder bekennen » van 
Roger Raveel 

Een ander aangenaam aspekt van dit boek is het feit dat elk zelfportret verge
zeld gaat van een tekst waarin het werk benaderd wordt Dit gebeurt even ambi
valent als de kunstwerken zelf zijn Niet alleen gaat het om een rijke schakering 
van kunsthistorici, kritici, prozaïsten en dichters maar stuk voor stuk hebben 
ZIJ hun tekst tot een zeer persoonlijk beleven van het werk gemaakt Het boek 
verkrijgt hierdoor meteen ook een literair allure en sommige van de teksten zijn 
vaak pareltjes van beschouwende analyzerende, zelfs taalkreatieve aard Nog 
een kompliment voor deze Arcade publikatie gaat naar de voortreffelijke repro-
duktiekwaliteit waarvoor de fotogravure De Schutter en de drukkerij Loiseau de 
pluimen verdienen 

Honderd Zelfportretten 
— Tentoonstelling, Kursaal Oostende, tot 2 mei 
— Boek, Uitgeverij Arcade, formaat 27 x 30 cm, 312 biz, 121 kleur 

Illustraties, 20 zwart-wit, vollinnen band in koker, 3.900 fr. 
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NOG STEEDS 

De anti-dopingkontrole na de wieler
wedstrijd Milaan-San Remo is niet zo 
gunstig uitgevallen voor de man die 
na Merckx over de eindmeet bolde, 
J.-L Vandenbroucke. De eerste analy
se had uitgewezen dat hij zou «ge
pakt » hebben De renner en zijn baas 
zwoeren bij hoog en bij laag dat dit 
niet kon. Het tegenonderzoek beves
tigde echter de eerste bevindingen: 
er werden sporen van amfetamine 
gevonden. J.-L Vandenbroucke kreeg 
dan ook de gebruikelijke straf opge
legd. Wij denken met dat hij daarvoor 
met de vinger moet gewezen worden. 
Het IS mogelijk dat hij naar waarheid 
beweert «van mets te weten». Wat 
uit heel de zaak echter blijkt is di t : er 
wordt nog steeds «gepakt», en wat 
meer is, nog steeds de gevreesde 
amfetamine, echt geen spek voor een 
rennersbek. 

JEF VALS BESCHULDIGD? 

Dat spelers van Berchem benaderd 
werden om ervoor te zorgen dat hun 
ploeg de wedstrijd tegen La Louvière 
verloor, dat staat nu wel vast. De 
vraag is echter wie zich schuldig 
maakte aan deze poging tot korruptie. 
Het bestuur van La Louvière met, zegt 
het. De trainer, Jef Junon, werd er op 
het ogenblik dat wij dit schreven, nog 
sterk van verdacht, maar hij beweert 
het slachtoffer te zijn van vuige machi
naties. Wij weten er vanzelfsprekend 
niets van af, maar het komt ons toch 
voor dat Jef Jurion wel een enorme 
onvoorzichtigheid zou hebben be
gaan als hij zich inderdaad met die 
zaak had bemoeid. Moest hij inder
daad schuldig zijn — wat wij niet gelo
ven zolang het met bewezen is — dan 
riskeert hij voor altijd trainer-af te zijn, 
en daarenboven het vertrouwen te 
verliezen van een aantal mogelijke 
klanten. En dat voor een beetje voet
bal ' Wij kunnen het voorlopig niet 
geloven. 

AFGELOPEN 

De voetbalkompetitie is afgelopen in 
Belgiè Klub Brugge is, zoals al een 
poosje te voorzien was, kampioen 
geworden, en is meteen zeker van 
een grote Europese kompetitie vol
gend jaar. Anderlecht kan nog langs 
drie wegen naar een Europese kom
petitie. Het kan de lopende kompetitie 
voor de beker der bekerhouders win
nen. Het kan de beker van Belgié win
nen door eerst Klub Brugge te ver
slaan — wat wel zal gebeuren — en 
nadien Klub Luik of Lierse. Het kan 
tenslotte door tweede of derde te ein
digen deelnemen aan de UEFA-kom-
petitie. Interessantst — uit vaderlands
lievend oogpunt — zou zijn dat Ander
lecht dit jaar de Europa-cup win t én 
de finale speelt tegen Lierse of Luik. 
Met bij voorbeeld Lokeren en R W D M 
in de UEFA-beker zouden wij dan aan 
vijf deelnemers komen volgend jaar: 
Brugge bij de landskampioenen, An
derlecht en Lierse of Luik bij de beker
houders, en twee klubs (Lokeren en 
R W D M bij voorbeeld) in de UEFA-
cup. Allemaal dinaen die kunnen met 
wat goede wil. 

NIEUW KOMITEE 

De sportmimsters van zo maar even
tjes 105 landen zijn in Parijs samenge
komen, en zij hebben besloten een 
komitee op te richten, zij vinden het 
namelijk een beetje gek dat olimpi-
sche komitees en federaties en zo 
maar beslissen, en dat zij, de ministers 
(met onze centen) altijd maar moeten 
afdekken. Voortaan zullen zij dus 
samen de belangen van de diverse 
vaderlanden verdedigen tegenover 
de sportjongens. Men kan het, gelo
ven wij, wel eens zijn met de bezorgd
heid van de ministers. Als men ziet 
dat in Canada bij voorbeeld de olim-
piérs rap beslissen van enkele tiental
len miljarden te «vergosselen» aan 
zogenaamde spelen, miljarden waar 
jan en alleman dan maar moet voor 
opdraaien, dan wordt het toch tijd dat 
men daar eens wat scherper gaat op 
toekijken. 

MERKWAARDIGE PIJL 

De Waalse Pijl, verleden donderdag 
betwist, was een merkwaardige wed-
stnjd, in die zin dat wij Joop Zoete
melk leerden kennen in een heel ande
re dan de gebruikelijke gedaante. 
Waar hij gewoonlijk de kat uit de 
boom pleegt te kijken, trok hij nu rezo-
luut ten aanval — op een helling nog 
wel — en hield hij het tientallen kilome
ters alleen vol tegen zijn achtervol
gers, nochtans ook met van de min
sten, want het waren Merckx, Maer-
tens en Verbeeck. Een tweede merk
waardigheid was dat men erin slaag
de Zoetemelk helemaal op het einde, 
in het zicht van de eindmeet omzeg
gens, nog een verkeerde straat in te 
sturen. Gelukkig had de man voldoen
de voorsprong om rechtsomkeer te 
maken en via de juiste weg nog als 
eerste de aankomst te bereiken. 
Maar van orgamzatie gesproken.. 

EUROPEES SUKSES 

Er IS een tijd geweest dat wij er in het 
Europees voetbal praktisch niet bij te 
pas kwamen. En nu hebben wij ineens 
twee finalisten. Inderdaad, Brugge en 
Anderlecht betwistten verleden 
woensdag de terugwedstrijd in de hal
ve finales van respektief de UEFA-be-
ker en de beker der bekerhouders, en 
zij deden het allebei goed. De taak 
van Anderlecht was niet zwaar tegen 
het bescheiden Zwickau (aan huis al 
geklopt met 0—3), en Anderlecht won 
dan ook te « voet» met 2—0. Klub Brug
ge had het lastiger, en moest winnen, 
maar het deed het ook (1 —0). Ander
lecht zal het in de finale moeten opne
men tegen West Ham, Brugge tegen 
Liverpool. Ons lijkt de kans op de 
Europabeker te veroveren iets groter 
voor Anderlecht dan voor de Westvla
mingen, maar hopelijk schoppen zij 
het allebei zover. 

NOG EEN PLAN 

W I J weten niet hoever het staat met 
de hervormingsplannen in de handbal
bond. Als wij goed zijn ingelicht zou 
men het plan van de «gescheiden 
kompetitie •> (Vlaanderen en Walloniè) 
hebben begraven, en de kompetitie in 

de hoogste afdeling thans nationaal 
houden. Er zou wel een plan bestaan 
om vanaf de tweede afdeling provin
ciale kompetities te organizeren, met 
een eindronde tussen de winnaars 
van iedere provincie om uit te maken 
wie naar de hoogste afdeling promo
veert. Het lijkt ons geen slechte formu
le. ZIJ maakt de opgang van een jonge 
klub bij voorbeeld gemakkelijker, en 
de financiële lasten lichter In «ster
ke » provincies zal het echter voor ver
schillende klubs een degradatie bete
kenen, en in «zwakke» provincies 
voor sommige dito klubs een nogal 
gemakkelijke promotie. 

STRAF 
Wij gingen onlangs een pintje drinken 
bij Raymond Ceulemans in Mechelen. 
Er waren daar, zoals steeds, enkele 
mannen aan het biljarten, en, ver
strooid, speelde één van hen met de 
rode bal. Wat Raymond, die er van-
over de toog stond op te kijken, aan 
een straffere historie deed denken. Tij
dens een of ander kampioenschap 
miste een der spelers op echt ongeluk
kige wijze het laatste punt. Hij ging 
ontmoedigd zitten, en gooide koleirig 
zijn keu in een hoek. Zijn tegenstrever 
moest maar één puntje meer maken, 
maar verdorie, hij miste. Waarop de 
eerste man verheugd naar de tafel 
sprong, en een tijdlang het gemakkelij
ke punt probeerde te maken. Zonder 
sukses echter, want hij had geen keu 
in de handen. Si non e vero... Maar 
dat moet men aan Raymond gaan vra
gen. 

NOG ONZEKER 

Vroeger werd hier al eens gezegd dat 
onze nationale sjotters naar China 
zouden gaan, en dat dit eerder een 
politieke dan een sportieve aangele

genheid zou zijn. Onze lievelingen zijn 
echter nog niet weg. Het ministerie 
van Nederlandse kuituur schijnt niet 
erg «happig» om de nodige centen 
voor de ekspeditie te verstrekken. Vol
gens Les Sports zou dat zijn omdat 
de Chinese aanvraag gericht was tot 
de minister van Franse kuituur, wat 
«patronne» de Backer deed zeggen 
« geen Vlaams, geen centen ». Wij dur
ven er wel even aan twijfelen of dat 
wel de ware toedracht van de zaak is, 
én aan de wenselijkheid om tonnen 
geld uit te geven aan een snoepreisje 
voor een bataljon sjotters en recht
hebbenden, alleen om een partijtje bal-
lekentrap te gaan spelen aan het 
andere eind van de wereld. 

EIGEN TAAL 

In een zeer diepzinnig (?) stuk vroeg 
Les Sports zich af wat een renner 
populair maakt. Het antwoord kan 
natuurlijk kort zijn ; elke daarin gespe-
cializeerde dure firma. Het is tegen
woordig een koud kunstje de grimmig
ste kribbebijter volksgeliefd te maken. 
Wij wilden het hier echter meer heb
ben over een in dat stuk gegeven 
voorbeeld . Roger De Vlaeminck zou 
met populair zijn omdat hij weigert 
Frans te spreken voor de mikro van 
de RTB. Dat kan natuurlijk de mening 
zijn van de frankofone sportliefheb
bers Wij vinden echter dat de Vlae
minck er goed aan doet zijn eigen taal 
te gebruiken, liever dan zich belache
lijk aan te stellen — zoals anderen 
wél doen — met het uitkramen van 
wat rare klanken die dan Frans zou
den moeten verbeelden Als Roger 
vindt dat hij het Frans met voldoende 
machtig is — wat van hem niet mag 
geëist worden zoals van een minister 
— dan heeft hij gelijk Vlaams te spre
ken. 

Terwijl Bruyére naar de eindmeet van Luik-Bastenaken-Luik holt doen de achter
volgers het rustig aan. Merckx vult zijn drinkbusje nog even bij, Bruyére is een 

ploegmaat... 

VRUCHT VAN DE WAANZIN 
In het raam van de voetbalkompeti
tie voor de Europabeker voor lands
kampioenen (wie vindt er eens een 
woord dat dit alles In één adem 
zegt ?), zijn de sjotters van Saint-
Etlenne die van Eindhoven aan huis 
gaan verpletteren met 0 — 0. 

Dit op zichzelf al zo verheugende 
feit krijgt maar zijn volle betekenis 
als men weet dat de jongens van 
Saint-Etienne daardoor de kans krij
gen een volgende match — de finale 
deze keer — te spelen tegen Bayern 
München. Bovendien is het vele, 
vele jaren geleden dat een Franse 
ploeg voor het vaderland nog de eer 
en de roem vergaarde door te drin
gen tot dergelijke finale. 

Hoe begrijpelijk is dus de dolle 
vreugde van de in Frankrijk achterge
bleven supporters. Hoe werd hun 
leven Immers een heel stuk zinvol
ler. 

Wat is er dan normaler dan dat zij in 
dichte drommen naar het vliegveld 
afzakten, om twee uur 's nachts, om 

de helden, komende uit het verre 
Nederland, te verwelkomen ? 
Eerst werd op het vliegveld alles 
kort en klein geslagen, want het jolijt 
vierde hoogtij. 

Dan werden alle hinderpalen stor
menderhand genomen, en drongen 
de juichende menigten door tot op 
de landingsbaan. 

Een eerste vliegtuig kon de suppor
ters ontwijken. Er waren wel enkele 
schrammen en builen en blutsen, 
maar niks om over naar huis te 
schrijven. 

Het tweede vliegtuig deed men een 
heel eind daarvandaan landen, maar 
in galop rukten de blijde, joelende 
fans naar het tuig. Het werd be
stormd. Men hamerde op de romp. 
De deuren werden belegerd. Daar
achter zaten toch de beminde hel
den. Er werd gevochten, getrokken 
en geduwd. En één supporter werd 
tegen de nog draaiende schroef 
geslingerd. Hij werd onthoofd. 
En wie zat was, werd nuchter. Wie 

zingend gekomen was droop zwij
gend af. De onthoofde man, slachtof
fer van zijn plicht als supporter, die 
liet men achter. Zijn jonge weduwe 
en haar baby ook. 

Zoals de voorzitter van de klub het 
zei : het feest was uit. 
Een ongeluk? Natuurlijk. 
Maar een ongeluk dat te vermijden 
was. Als men de mensen niet zo kom
pleet stapelzot had gemaakt met het 
gedaas over sport, en vedetten en 
suksessen. Als men de mensen in de 
plaats daarvan had geleerd dat sjot
ters mensen zijn zoals iedereen, en 
voetbal een eerder zinloos gestamp 
tegen een zak met wind, en Europa
bekers een geldklopperij, en glorierij
ke suksessen het resultaat van be
leggingen, en supporters die voor 
dat alles landende vliegtuigen tege
moet rennen waanzinnige idioten. 
Die figuurlijk — en helaas in dit 
geval ook letterlijk — de kop verlo
ren. 
Van de sportwaanzin, verlos ons. 
Heer. 

VAN DAG... 
• M A A N D A G : Rensenbrink krijgt 
twee keer lauweren in Les Sports 
voor dezelfde goal. Merci, Robbi, mer
ci. Merci, Robbi, merci. • DINS
DAG : Prinses An en haar Mark zullen 
deelnemen aan de olympische spelen. 
God save our Ann. • WOENS
DAG : Geen voetbal op het teeveetje 
vanavond. En toch hebben wij de 
woensdagavond overleefd. • DON
DERDAG : Hebt ge niet vergeten een 
telegram met gelukwensen te zenden 
aan P o u p o u ' Veertig jaar en nog 
meekunnen in de koersen. Wat 
'n man. En wat 'n koersen i • VRIJ
DAG : Als Anne-Marie Pira niet gaat 
ophouden met rekords verbeteren, 
zal ze alleen naar Montreal moeten. 
En dat met zoveel «offisjellen»... 

• ZATERDAG : Onze sportaktivitei-
ten hebben zich vandaag beperkt tot 
de vaststelling dat de erwten en de 
vroege patatten uitkomen. Foei. 
• Z O N D A G : Klokken van Rome 
spelen is allemaal goed, maar op onze 
ouderdom nog in die bomen klefferen, 
dat is wat anders. Zeker als de buren 
staan te lachen. . 

...TOT DAG 

T Y P E S V A N STERREN 

Er kan over het spektrum van 
de sterren en de ontleding 
ervan nog zoveel gezegd voor
den, dat dit rubriekje er jaren 
zou kunnen mee gevuld wor
den. Dat zou de bedoel ing van 
deze stukjes — en vooral de 
bevoegdheid van de stel lers, 
Immers slechts amateurs — te 
buiten gaan. 
Laten wij het dus houden bij de 
vaststel l ing dat men uit het 
spektrum van een ster, en zo
als vroeger gezegd, kan af lei
den haar samenstel l ing, haar 
temperatuur, haar afstand, haar 
werkel i jke helderheid. 
Het onderzoek van zowat een 
kwart mil joen spektra, negen-

it ig jaar geleden begonnen, In 
de Harvardsterrenwacht , liet 
toe een aantal spektrumtypes 
te onderscheiden, waarmee 
dan uiteraard een aantal sterty
pes overeenstemmen. Het 
spektrum is immers karakter is
tiek voor de l ichtkracht, tempe
ratuur en samenstel l ing van de 
ster. 
M e n onderscheidt zo een t ien
tal spektraalk lassen, waarvan 
drie k lassen ze ldzaam zijn, na
melijk de klassen R, N en S. 
D e andere zeven worden aan
geduid met de letters O, B, A, 
F, G, K en M ( O Be A Fine Gir l , 
Kiss Me) . 
D e B-sterren zijn blauw, heb
ben een opperv lakte tempera-
tuur van zowat 25.000° en ver
tonen opval lende heliumlijnen. 
Vroeger noemde men ze wel 
eens hel iumsterren. Voorbee l 
den hiervan : Rigel in Or ion en 
Regulus in de Leeuw. (*} 
A-sterren zijn wit, en hebben 
een temperatuur van ongeveer 
10.000°. Opva l lend zijn de 
waterstof l i jnen. Voorbee lden : 
W e g a in de Lier en D e n e b in 
de Zwaan . 

D e F-sterren zijn geelacht ig, 
met temperaturen rond de 
7.500°. Voorbee lden vindt men 
in Perseus en Cassiopeia . 
Van de G-sterren is onze zon, 
met bij voorbeeld Capel la in 
de Voerman, een eksemplaar . 
D e temperaturen schommelen 
tussen 5.500 en 6.000°. Aanwe
zigheid van metalen is kenmer
kend. 
D e K-sterren zijn oranje en 
bevatten koolwaterstof . Tempe
ratuur rond 4.500°. M e n noemt 
ze soms Arcturus-sterren, om
dat Arcturus (Bootes) er het 
meest opval lende voorbee ld 
van is, met o.m. Pollux van de 
Tweel ingen. 
D e M-sterren tenslotte zijn de 
rode sterren. D e temperatuur 
bedraagt 3.000° of minder. D e 
helderheid is tameli jk verander
lijk. Rode sterren zijn Bete lgeu-
ze van Or ion en Mi ra (Walvis) . 

(*) V o o r de lezers die het m o c h t 
i n t e r e s s e r e n : d e Ve ren ig i ng 
v o o r Sterrenkunde (R ing laan 3, 
1180 Brussel ) kan e e n m o o i e 
s te r renkaa r t b e z o r g e n v o o r 
heel we in ig ge ld , w a a r m e e het 
v o o r iedereen mogel i j k wordt 
d e gec i t ee rde v o o r b e e l d e n mak
keli jk t e rug te v inden . Beste l len 
op genoemd ad res . 

i n f o - K O S M O S 
Kul tu ree l Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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TI/-PROGR/1MIY1KS 

22 APRIL 

BRT 
1700 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Kim en zijn vrienden 
1830 Slalom 
1915 Allemaal beestjes 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Maanvallei 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere 
2240 Nieuws 

NED. 1 
15 00 Het kleine huis op de prairie 
1600 Schooltelevisie 
1845 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 Laurel en Hardy 
1925 Landgenoten 
19 40 Zendtijd van het Simplisties 

Verbond 
1955 All in the Family 
2020 Het onbekende Mongolië, 

dokumentaire 
21 00 Herenleed 
21 35 Nieuws 
21 50 Jeruzalem, dokumentaire 
2240 Ten slotte 
2245 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
1905 Dierenleven in Oost-Afnka 
1930 Dat ik dit nog mag meema

ken 
2000 Nieuws 
20 25 Achter het nieuws 
2040 Daar komen de schutters 

21 10 Koning klant 
21 35 Varas internationale 
2245 Achter het nieuws 
2320 Gedicht 
2321 Nieuws 

RTB 
14 00 Le silence est d'or 
1735 Schooltelevisie 
1810 1 2 3 ja i vu 
1830 Terug naar de natuur, va-

kantietips 
1900 La barbe a papa 
19 25 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 A vous de choisir 
20 50 La colere de Dieu 

VS-western 
2235 Le carrousel aux images 

VRWtt 
23 APRIL 

BRT 
17 00 Schooltelevisie 
1800 Vingerpoppen 
1815 Van landen, mensen en die

ren 
1840 Dag aan dag 
1910 Trajekt 
1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 De Afnkaanse koningin 

VS-avonturenfilm 
2220 Nieuws 
22 30 Een dag in de lente 

Programma over het ge
weld 
Regie Kauko Vuoren Vuo-
rensola 

NED. 1 

1815 
1845 
1855 
1905 
1955 
2030 
21 15 
2135 
2150 
2215 

2300 
2305 

2345 
23 50 

Teleac 
Kortweg 
Nieuws 
Van nature 
«Indoor Motor Trial » 
Kojak 
Jeugdkoor Westpunt 
Nieuws 
Nee eerlijk met i 
«Salvage 849» Over de 
berging van de ertstanker 
EIwood Mead 
Tot besluit 
Dr Rachel Pinney luistert 
kreatief 
Nieuws 
W K -Ijshockey 

NED. 2 

1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Een mens wil 
2200 De gebroeders Hammond 
2250 Televizier magazine 
23 35 Nieuws 
2340 WK-ijshockey 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
1810 Schooltelevisie 
18 30 Sept sur sept 
19 00 Presence protestante 
19 30 Antenne-soir 
19 45 Nieuws 
2015 Saoedi-Arabie, dokumentai

re 
21 25 Voulez-vous j o u e r ' 

24 APRIL 

BRT 
1400 Doe mee 
14 30 L e t i t b e Beatles-film (1970) 
18 00 Tl Ta-Tovenaar 
1805 Disneyland 
1855 Eskapade 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen-Show 
21 05 Terloops 
21 50 Kruis of munt 
2240 Nieuws 

NED. 1 
1530 Nieuws 
1532 Holle bolle boom 
1615 Weet je wel 
16 30 Stuif es in 
1700 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
19 05 Wie van de drie 
1935 Elvis Presley special 
21 05 Mash 
21 30 Nieuws 
21 50 Danskampioenschap voor 

profession nals 
2220 Mohammed Ali in Neder

land 
2300 Nieuws 
23 20 Lied van de week 

NED. 2 
1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
19 05 Wickie de Viking 
1930 Kareltjes koldeneke kapno-

len 
1950 t Zand 33 
2000 Nieuws 
20 25 The Stranger VS-film, 1946 
2200 Brandpunt 
2240 Gunsmoke 
2330 Nieuws 

RTB 
12 35 Tele-Regions 
13 30 TV Femmes 
1400 Schooltelevisie 
14 30 Landbouwmagazine 
14 45 Interwallonie 
1630 Loisirs actifs 
1700 Folllies 
1745 A vos marques 
18 55 Les Pilis 
1900 Spectacles 
1930 Antenne-soir 
19 43 Conseils d'éducation sanitai

re 
1945 Nieuws 
2015 Le jardin extraordinaire 
2045 Fantomas Franse film 

(1964) 
22 20 De memoire d'homme Aan

sluitend Nieuws 

25 APRIL 

BRT 
9 00 Doe mee 
930 Allemaal beestjes 

1000 Eucharistieviering vanuit 
Roeselare 

11 00 leder zijn waarheid 
1200 Nieuwsmagazine voor ge-

1230 
1430 

1500 
1515 
1715 
1740 
1845 
1850 
1900 

1945 
2000 
20 30 

22 30 

hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Nederland —België Alles 
laat voorzien dat een recht
streekse reportage wordt 
gebracht van de voetbal
wedstrijd Nederland — Bel
gië die om 14 u 30 aan
vangt wat dan ook pro
grammawijzigingen tot ge
volg zal hebben 
Herne met 2B 
Labynnt 
Sesamstraat 
Symfonie Nr 8 van Dvorak 
Ti-Ta-Tovenaar 
De oude cowboy 
Het huis waarvan wij dro
men 
Nieuws 
Sportweekend 
De grenadier van zijn ma
jesteit Toneelstuk van Her
wig Hensen 
Nieuws 

NED. 1 
Voetbal De kans is groot dat de 
wedstrijd Nederland —België 
rechtstreeks wordt uitgezonden 

14 30 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Sesamstraat 
1627 WK-lJshockey 
1655 Voetbal- en Toto-uitslaqen 
17 00 Am abend aber desselbi-

gen Sabbats Cantate 
17 30 Bencht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1855 TV-Informatie voor Turken 
1900 Nieuws 
1905 De Flintstones 
19 30 Ludwig van Beethoven 

Vierde simfonie 
2005 De herberg «In 

stand» TV-spel naar 
toon Coolen 

22 25 Heel de mens 
2255 Humanistisch verbond 
2315 Nieuws 

t Misver-
An-

NED. 2 
18 25 Woord voor woord 
18 30 Paulus de boskabouter 
18 35 Rogues Rock 
1900 Panoramiek 
1915 Studio sport 
20 30 Ot en hoe zit het nou met 

S i e n ' 
21 00 WK-IJshockey 
21 30 Nieuws 
21 35 Informeel 

Donderdag 22 april - RTB 
LE SOLEIL ROUGE (1971) 
Middelmatige Franse western van 
Terence Young met Charles Bron-
son in de hoofdrol 
Vri jdag 23 apri l - BRT 
DE AFRIKAANSE KONINGIN 
(1951) 
Een gezellige en vreemde avontu
renfilm waann de dramatische ele
menten moeten onderdoen voor 
de komische Heel de film wordt 
gedragen door de twee hoofdver
tolkers Humphrey Bogart en Ka
tharine Hepburn Misschien met 
weinig inspiratie, maar weliswaar 
met veel vakkennis heeft kineast 
John Huston hier het avontuur ver
mengd met een psychologische 
toets 

Zaterdag 24 april - BRT 
LET IT BE (1970) 
De Beatles — John, Paul, George 
en Ringo — praten, diskussieren, 
musiceren, lachen vermaken zich 
en spelen een drietal nummertjes 
Een opeenvolging van momentop
namen gedurende de jaren 1968 
en 1969 en tevens de laatste 
poging van Paul McCartney om 
de Beatles samen te houden 
Dinsdag 27 april - BRT 
NAAKT ONDER DE WOLVEN 
(1963) 
Een waarheidsgetrouwe beschnj-
ving van de ellendige toestand in 
de nazi-kampen, waarbij de be-
langnjke rol van de verzetsgroe
pen wordt onderstreept De film 
werd in Oost-Duitsland gedraaid 
door Frank Beyer, naar het werk 
van Bruno Apitz die van 1937 tot 
1945 in het koncentratiekamp van 
Buchenwald werd opgesloten 

2235 Beeldspraak 
2305 Nieuws 

RTB 
1015 Jardinage 
1030 Ulysse 
1200 Faire le point 
1300 Nieuws 
1305 Concertissimo 
1335 Arts-Hebdo 
1425 La petite maison dans la 

praine 
1515 Le grand ocean 
1645 Bel-Canto 
1745 Sportuitslagen 
17 50 Carrefour 17 
1840 Flic lecureuil 
1845 Sportweekend 
1930 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 Suggestions 
20 20 Baron von der Trenck 
21 15 TV 13 
2205 Debat 
2300 Nieuws 

26 APRIL 

BRT 
14 00 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Klem klem kleutertje 
1820 Hond op de vlucht 
18 45 In het wilde Australië Doku

mentaire 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Het rad der fortuin 
21 00 Edward VII 
21 50 De media 
2240 Nieuws 

NED. 1 
1045 
1815 
1845 

1855 
1905 
1930 

2020 

21 15 

2135 
2150 
2220 
2255 
2300 

Schooltelevisie 
Teleac 
TV-informatie voor Surina-
mers en Sunnaamse Neder
landers 
Nieuws 
The Flintstones 
n Rondje teater Spelpro-
gramma 
Mijl op zeven m Zuid-Lim-
burg 
Uit de agenda van een bis
schop 
Nieuws 
Een stuk van je leven 
In de keuken van Berend 
Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

de 

1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
19 05 Kleine wonderen van 

grote natuur 
1915 NL-Diskoshow 
2000 Nieuws 
2025 Dernck 
21 25 Martme Bijl 
22 05 Aktua TV 
22 55 Nieuws 

RTB 
1400 Schooltelevisie 
1800 1 2 3 Ja i vu 
18 30 TV Femmes 
1900 Katoliek-godsdienstige uit

zending 
19 30 Lundi-Sports 
1945 Nieuws 
2015 Le voyage des comediens 

Griekse film Aansluitend 
Nieuws 

27 APRIL 

BRT 
1400 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
18 05 Wickie de Viking 
1830 Informatiebureau 
18 40 Laurel en Hardy 
19 00 Festival in 8 
1945 Nieuws 
2015 My song to you 
2050 Mag ik u iets vragen, dok

ter"? 
2140 Naakt onder de wolven 

Oostduitse film 1963 
2340 Nieuws 

NED. 1 
1045 Schooltelevisie 
14 25 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Span

jaarden 
1855 Nieyws 
1905 Mash 
19 30 Geheimen der zee 
2020 Udo Jurgens-show 
2040 Michiel Adnaansz de Ruy-

ter dokumentaire 
21 35 Nieuws 
21 50 De scherpschutter VS-wes

tern 
2314 Ontdek je plekje 
23 20 Socutera 
23 30 Nieuws 

NED. 2 
1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
1905 De geheime schatten van 

de Rode Zee 
1930 Tweekamp 
2000 Nieuws 
2025 De gebroeders Lautensack 
21 20 NCRV-minivoetbalshow 
2210 Hier en Nu 
2250 Het Hoogeveens kristelijk 

mannenkoor 
2305 Den Haag vandaag 
2320 Nieuws 

RTB 
1400 Schooltelevisie 
1740 Schooltelevisie 
1810 1 2, 3 J'ai vu 
18 30 Bergeval et fils Nieuw feuil

leton 
1930 Antenne-Soir 
1945 Nieuws 
2015 La poupee sanglante 
21 10 Qui de droit 
2200 Flonflons 
2240 Nieuws 

28 APRIL 

BRT 
1600 Schooltelevisie 
1630 Tip-Top 
1750 Atelier 
1850 Bonanza 

Voetbal De kans is groot 
dat de eerste ronde van de 
UEFA-beker-finale recht
streeks wordt uitgezonden 

Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
15 30 Wat heet oud ' 
1615 De rode autobus 
1700 Wickie de Viking 
1730 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Verkeers(p)licht 
1855 Nieuws 
19 05 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 Dood voor het sterven 
21 25 Solo for seven, korte film 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio Sport 
23 15 Sprekershoek 
23 30 Nieuws 

NED. 2 

1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
19 06 Jouw wereld mijn wereld 
19 30 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 Informatie op woensdag 
2250 Nieuws 

RTB 
1400 
1545 

Schooltelevisie 
Schooltelevisie 

1615 L'Europe des transports 
1645 Feu vert 
1825 Tempo 
1855 
1900 
1925 
1945 
2015 

Barbapapa 
Bergeval et fils 
Antenne-Soir 
Nieuws 
Contacts 
Voetbal 
Rechtsreekse 

Uefa-beker 
uitzending 

Aansluitend Nieuws 
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ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

^» DE PRIJS VAN 
^ 1 KOSTUUM 
Alles kan per stuk bekomen worden 

REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

DAIM OF LEDER, BROEKEN. 
Onze referentie: duizenden tevreden klanten. 

Mevrouw, Mijnheer.iedere franktelt dubbel bij STANDING. 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

TROUW- EN SUITEKLEDEREN. 
Modellen: ANNE, ROSE, JACQUESESTEREL 

CARINA (Exclusief) enz . . . 
Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing. 

^ 

Will Tura gekleed 
bij het fiuis STANDING 

* K 

Jolin Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

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

Woon te Asse op boogscheut van 
Brussel, nieuw appartement, 110 m2, 
living, inger. keuken, hall, badk., 2 sipk., 
cv, lift, huisbewaarder, gr. terras zonzij
de. Tel. 02-452.66.37 of 452.76.67. N 42 

Firma Medische Apparatuur zoekt dy
namisch vertegenwoordiger sektor 
Oost- en West-VI. -f VI. Brabant. 
Z.W. Senator O. Van Ooteghem, Ro
de Kruisstraat 7, 9219 GENTBRUG
GE. Tel.: 091/30.72.87. N 5 0 

Werkzame jongeman wenst van 
werkkring te veranderen. Hij bezit een 
diploma A2 Elektriciteit, sterkstroom. 
Liefst in de omgeving Eeklo-Aalter-
Gent-Brugge. Zijn militaire dienst is 
volbracht. 
Inlichtingen: volksvertegenwoordiger 
Paul Van Grembergen, E. Hullebroeck-
straat 14, 9068 Ertvelde. Tel. 091-
44.67.90. N 47 

Gevraagd: Vlaams meisje - moet wel 
degelijk de Franse taal kunnen spre
ken - om op te dienen in een café-res-
taurant. 
Zich wenden: Taveerne-Restaurant 
•< CHECK-POST », Ijzerenkruisstraat 
84,1000 Brussel. Tel. 02-218.29.88. 

N 4 3 

Blankenberge. Jobstudente vanaf 16 
jaar gevraagd voor spijshuis Béarnai-
se, de Smet de Naeyerlaan 86 te Blan
kenberge. Tel. 050/41.36.54. 
Periode: Pasen, Pinksteren, juli of 
augustus. N 49 

Zoek passend werk : 
— Juffrouw in het bezit van Sande-
rus-attesten voor daktylo en bureel-
werk. V.911. 
— Jongeman, in het bezit van diploma 
A2-mechanika. V.921. 
— Juffrouw, regentes snit en naad 
Niet noodzakelijk in het onderwijs. V 
934. 
— Jongeman, lager middelbaar onder
wijs. Zoekt betrekking als bediende of 
magazijnier. V 938. 
— Jongeman in het bezit van diploma 
A2-mechanika. V 1.033. 
De personen die een passende be
trekking voor deze werkzoekenden 
weten, gelieven onverwijld kontakt op 
te nemen met Paul Peeters, algemeen 
sekretaris van de VU, Mechelseweg 
62, 2920 Kapelle-o/d-Bos. Tel.: 015/ 
71.14.22. N51 

Gehuwde dame (33 j.) met diploma 
A6-A2 en ervaring als steno-daktylo 
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-daktylo, al
gemeen bureelwerk of sekretariaat in 
't Pajottenland of de streek van Aalst. 
Laatstejaarsstudente in kantoorwerk, 
18 j . oud, ongehuwd, met reeds stage
ervaringen en kennis van dactylogra
fie en Nederlands en Frans steno, 
zoekt betrekking in Brussel of omge
ving. 

Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr. J. Valke
niers. N 52 

E L K E W O E N S D A G 

MILJONAIRS ! 

<Z-t/:ff. 

NATIONALE 
LOTERIJ 

H O G E L O T E N : 
1 X TWAALF MILJOEN 
5 X EEN MILJOEN 
3 X EEN HALF MILJOEN 

Laat uw kans niet voorbijgaan ! 

r 
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 Pajottenland. 

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

"r zijn voor een half miljoen frank aan prijzen, o.m. een 
Foyota, 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 Meise. Kosteloze toegang 
voor deelnemers. 

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

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] 734.06.43. 
Na 18 u. 425.46 42 

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 

KOSTUUMS•VESTONS•BROEKEN -PARDESSUS 
OOK NAAR MAAT 

RICX3-KLEDING V E R M E E S C H 
StMnhouwersvest, 52 Antw*rp«n T«l. 03.31.35.83 

DE OUDE KRING 
Cafè-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER. BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EM Z O O N ANDRE 
KerkwegS. 1760 Roosdaal-Stri item 

Tel.: 054/33.37.56 

Taveerne-Restaurant 
. .CHECK POST» 

De baas (echte Tunesische 
Vlaamse vriend] aan het fornuis 

I jzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel 
Tel. : 02/218.29.18 

(weekeinde gesloten] 

' ! 

HOUTWORM? 
Behandeling vari dakwerken tegen alle hout-
Insekten. TWINTIG JAAR WAARBOnG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans tiet 
land. P.VBA INDUSTFIADE Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79.20.00. 

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

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/46.11.88 - 46 24.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.17.42 - 44.1743 

MIELE - AEG - LINDE 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 

• T E L : 02/251,03,86 
Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

p,v,b.a, 
L IERSEVLOERHANDEL 

Lisperstraat 49 — 2500 Lier 
Tel, : 031/80.14.71 
BT.W. 404.067.059 

lustreiie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
teL 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

BOUWBEDRUF 
L U C I L E G E M S 

Vaartstraat, 9 - 2251 M A S S E N H O V E N 

Uit sympathie 

ZOEKERTJE 

Een elektricien en mekanicien met 
ondervinding. 
Een koerwerkman, een isoleerder 
voor verwarmings- en stoomleidingen. 
Streek Dendermonde-Aalst, 
Kontakt op telefoon 052-42.35,49, Her
man Van Den Abbeele, Losweg 11, 
Schoonaarde, N 53 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD: 1945-1975 
In de Kamer diende Jan Verroken een 
wetsvoorstel In tot regeling van het 
taalgebruik in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen. 
Op 28 juni moest de Kamer zich uit
spreken over de inoverwegingneming. 
Normaal — tot voor de oorlog althans 
— werden alle voorstellen inoverwe-
ging genomen in zoverre zij niet al te 
gek of ongrondwettelijk waren. Na de 
oorlog had men de in overwegingne
ming al geweigerd aan wetsvoorstel
len voor amnestie. Aan Waalse en 
Franstalige zijde wenste men niet 
eens bepaalde zaken met de Vlamin
gen te bespreken I De in overweging
neming van Verrokens voorstel werd 
afgewezen met 103 stemmen tegen 
91 en 2 onthoudingen. Hektor de Pruy-
ne schreef toen in « Streven » : « De uit
slag van de stemming in de Kamer 
was voor de Vlamingen een diepe 
teleurstelling en werkt, volgens de 
meeste waarnemers, de federalisti
sche stroming in de hand...» 
De Bruyne stelde eveneens vast : de 
breuk in de unitaire CVP-PSC-struk-
tuur, en de invloed — het impakt, om 
het met een modewoord te zeggen — 
dat een gesensibiliseerde Vlaamse opi
nie op de partijpolitici kon uitoefenen. 
De Senaat nam het wetsvoorstel over 
(K. Van Cauwelaert en Sledsens) 
waar de stemming tot in overweging
neming op 6 juli 1966 uitwees: 79 ja, 
79 neen, 3 onthoudingen. Dus : even
eens géén meerderheid. 

LEUVEN, TWEEDE FASE 

Na de felle reaktie van Vlaamse zijde 
op het bisschoppelijk mandement za
gen de franstaligen, zeer tot hun onge
noegen, dat het episkopaat teoretisch 
wel geen weg terug had gekozen, 
maar dat in de praktijk wel degelijk het 
mandement-standpunt als achterhaald 
werd beschouwd en men naar een uit
weg zocht. 

Van Vlaamse zijde werd door het 
Overlegcentrum van Vlaamse Vereni
gingen, gesticht op initiatief van de dne 
Fondsen, een koordinatiekomitee voor 
de taalregeling in het hoger onderwijs 
opgericht. Voorzitter ervan was dr 
Maurlts Van Haegendoren. 
Op de IJzerbedevaart in 1966 waren 
het probleem Leuven en de overheve
ling van de franstalige universiteit naar 
Wallonië — samen met het tema 
Zwartberg en het tema Brussel — de 
centrale tema's in de spreekbeurten. 
Inmiddels begon een zeer drukke «di
plomatieke » aktiviteit achter de scher
men en werd zowel door Vlamingen 
als franstaligen getracht het episko
paat voor hun tesis te winnen en 
onder druk te zetten. Prof. £ Leemans 
werd op 23 mei tot kommissaris-gene-
raal van de universiteit benoemd en 
op 7 juni werd prof. Plet de Somer 

pro-rektor. Op 15 juli kwam een ver
klaring van de bisschoppen, die samen
werking vroeg voor een oplossing, aan
vaardbaar voor beide groepen... Een 
nieuw reglement, dat op 7 oktober 
1966 in het Staatsblad verscheen, zou 
leiden tot de autonomie der beide sek-
ties, met eigen akademieraden, eigen 
begroting enzomeer. Een eigenlijke de
finitieve oplossing — die van de vesti
ging zélf — was er met. Dié moesten 
de politici maar vinden. Maar Van den 
Boeynants wees er einde januari 1968, 
kort voor zijn aftreden, nog op dat de 
universitaire overheid zélf met plannen 
moest voor de dag komen... Dat kon 
zij niet, wegens de verdeeldheid, en zo 
draaide men rond in een kringetje. 
Op 24 juni 1967 stelde CVP-voorzitter 
Houben, bezorgd om de partijeenheid, 
aan zijn Nationaal Komitee voor de 
hele provincie Brabant als ekspansie-
terrein voor de beide sekties van Leu
ven ter beschikking te stellen. Het 
voorstel bevatte heel wat kwalijk ver
borgen angels voor de Vlamingen en 
werd trouwens zowel door prof Derl-
ne als door het komitee van Maurlts 
van Haegendoren kategoriek afgewe
zen. 

De ongeduldige en onzeker wordende 
franstaligen deden dan een stap, die 
naar hun uiteindelijke nederlaag voer
de. Hun « ekspansleplan », dat voorzien 
was om begin maart 1968 gepubli
ceerd te worden, werd er met bekwa
me spoed doorgedrukt en kwam zes 
weken vroeger uit! op 16 januan 
kwam het in de kranten. Dat was het 
sein voor de «januari-revolte » in Leu
ven. 
De dag daarop staakten de Vlaamse 
studenten al, en twee dagen later de 
Vlaamse professoren. Het verzet was 
algemeen. 
Op 18 januari schreef Derine in de 
Gazet van Antwerpen: «Wij moeten 
nu radikaal doorgaan totdat de princi
piële maar volledige overheveling 
« naar Wallonië (niet naar Brussel) een 
feit IS...» 
De regering-Vanden Boeynants viel. 
ZIJ viel over een problematiek die zij 
ingevroren en «in-gekommissioneerd » 
waande. De PVV die zowat héél de 
taalwetgeving wou afbreken ten gun
ste van de franssprekenden, zag nu 
de konfrontatie Vlaanderen-Walloniè 
op zijn scherpst. Zelfs het Hof van 
Straatsburg had de eentaligheid der 

HEE?1bAW 
- w u n a t t M f f i T ^ ^ 
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regio's erkend: daar was geen argu
mentatie meer te halen I 
Van den Boeynants werd formateur. 
Uit zijn onderhandelingen kwam een 
CVP-BSP-regering te voorschijn, nu 
onder prof. Gaston Eyskens. De zaak-
Leuven kreeg haar beslag. De Franse 
sektie werd overgeheveld naar Ottig-
nies, dat uit onverholen kultuur-imperia-
lisme door de franstaligen « Louvain-la-
Neuve » werd geheten... 
De strijd om Leuven had bewezen, dat 
voor de eensgezinde wil van het strijd
bare deel van de Vlaamse bevolking, 
zelfs een sedert eeuwen gevestigd 
autoritair episkopaat moet buigen en 
ook een regering moet vallen, indien 
dit strijdbare Vlaanderen met hardnek
kigheid zijn eisen doordrukt. 

Van 1966 tot 1968 was er echter in de 
Vlaamse Beweging niet alleen maar 
de kwestie-Leuven, hoezeer die ook 
de hele beweging stimuleerde en hoe
zeer ook alles daarop gekoncentreerd 
leek. 
Er was overal een sterke tendens tot 
radikalizering van de standpunten 
merkbaar. In de Volksunie leidde dit 
eerder al tot de scheuring van de 
«Vlaamse Demokraten». In de partij 
was bij sommige nationalisten tevens 
een zeker onbehagen merkbaar omwil
le van het «te weinig affirmeren van 
de nationalistische ideologie» en van 
de Heelnederlandse gedachte. De kri
tiek kwam echter voornamelijk vanuit 
groeperingen als «Were Di», «Broe
derband» en het sinds 1965 bestaan
de « Braunsfonds » dat als spreekbuis 
fungeerde van de gewezen jezuïeten
pater Marcel Brauns, die gedurende 
enkele jaren een felle radikalizerings-
kampagne voerde. De kritische stem
men uitten zich meestal via bladen als 
Dietsland-Europa en 't Pallieterke. 
Op de VU-programmadag van 3 april 
1966 sprak partijvoorzitter geruststel
lende woorden: «Indien deze partij 
zou ophouden Vlaams-nationaal te 
zijn, dan zal ik alvast niet meer haar 
voorzitter zijn.» Op dezelfde program-
madag vatte Etienne Slosse de so-
ciaal-ekonomische visie van de partij 
samen in de twee beginselen « Perso
nalisme» en « solidarisme ». 

De aktiviteit van de Vlaamsgezinden 
was in die jaren biezonder veelzijdig 
en biezonder intens. De jaren 1966 tot 
1970 behoren ongetwijfeld tot de 
meest vruchtbare jaren uit de naoor
logse geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging. Zij won duidelijk aan in
vloed in de diepte en in de breedte en 
werd opnieuw een krachtige opinie- ^ 
stroom in de Vlaamse bevolking. ^ 

Op 8 en 9 april 1967 hield de Volks- - ^ 
unie dan haar tiende kongres, dat in 
het teken stond van de sociaal-ekono- o 
mische ontwikkeling. Er werden een 
aantal vooruitstrevende kongresbeslui- Q 
ten aangenomen, en dat deed La Libre 5 
Belgique besluiten dit kongres «una 
victolre des progressistes» te noe
men. < j.1 1 j i 

(wordt vervolgdJ 
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Met deze superbon van 1000 Fr, 

brengt Succes Kleding U de weken van de 

L E N T E REGENMANTEL 
U koopt toch niet elk seizoen een nieuwe mantel. Daarom zijt U ook veeleisend bij de aankoop van uw nieuwe 
lentemantel. U wenst keuze U eist kwaliteit U verlangt de voordeligste prijs te betalen. Dan moet u beslist 
eens een ritje naar Niel - op amper15 km van Antwerpen - ondernemen en . . . in Niel vindt U de grootste mantelspecialist 

van Vlaanderen! 


