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TOELICHTING 
• AGGLOMERATIE 

De 19 gemeenten van de (officieel tweetali
ge) gemeenten van de Brusselse agglome
ratie zijn genummerd als volgt 1 Gansho
ren 2 Jette 3 Schaarbeek 4 Evere 5 St-
Agatha-Berchem 6 Koekelberg 7 St-
Jans-Molenbeek 8 Brussel 9 St-Joost-
ten-Node 10 St-Lambrechts-Woluwe 11 
Anderlecht 12 St Gilles 13 Eisene 14 
Etterbeek 15 St Pieters-Woluwe 16 

Vorst 17 Ukkel 18 Watermaal-Bosvoorde 
en 19 Oudergem 

• KIESKANTONS 

Kanton ANDERLECHT Anderlecht Dil-
beek Groot-Bijgaarden Itterbeek St-Aga-
tha-Berchem St-Martens-Bodegem Zellik 
Kanton ELSENE Eisene Hoeilaart Ouder
gem Ovenjse Watermaal-Bosvoorde 
Kanton ST-JOOST-TEN-NODE St-Joost-
ten Node Etterbeek Kraainem St Lam-
brechts-Woluwe St -Pieters Woluwe St -
Stevens Woluwe Sterrebeek Wezem-
beek-Oppem 

Kanton SCHAARBEEK Schaarbeek Die-
gem Evere Nederokkerzeel Nossegem 
Steenokkerzeel Zaventem 
Kanton UKKEL Ukkel Alsemberg Beer-
sel Drogenbos Linkebeek St-Genesius-
Rode Ruisbroek Vorst 

• VLAAMSE FUZIEGEMEENTEN 

Dilbeek omvat nu Dilbeek Itterbeek 
Schepdaal St-Martens-Bodegem St-UI-
nks-Kapelle en Groot Bijgaarden 

St-Pieters-Leeuw omvat nu St-Pieters-

Leeuw Oudenaken St Laureins-Berchem 
Vlezembeek en Ruisbroek 
Beersei omvat nu Beersel Alsemberg 
Dworp Huizingen en Lot 
Machelen omvat nu Machelen en Diegem 
Zaventem omvat nu Zaventem Nosse
gem Sterrebeek en St-Stevens-Woluwe 

= Aqqlomeratiegrens 

= Kantongrens 

= Grens van fuziegemeente 

-tr^m 
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I^SSPI DE VLAAMSE PERS 
Het wordt vervelend, maar we kunnen er niet onderuit het nog maar eens over 
de trieste figuur Nols te hebben. Gesteund door doldraaiend frankofonië (van 
RW tot PSC) blijft de opgeblazen kikker de voorpagina's halen. DE STAN
DAARD had het in de rubriek - van Kamerleden en Senatoren » over de uitda
gende houding van Nols tijdens de Interpellatie van VU-man Valkeniers. 

Zowel BELANG VAN LIMBURG als GAZET VAN ANTWERPEN vragen zich 
af of het Rassemblement Wallon nog In de regering zit dan wel een oppositie
partij Is waar Tindemans de gevangene van is. 

Weg van dat politiek spelletje, al te doorzichtig 10 oktoberwaarts bedreven, 
konden we even verpozen in 't PALLIETERKE waar in de reeks interviews een 
oude getrouwe flamingant werd ondervraagd over die trage Vlaamse opgang. 

Een volksmens uit Malderen, Pol Oe Bondt, voortkomend uit de Daensisti-
sche traditie. Zijn slotvraag, met een zekere angst, is de vraag naar de aflos
sing van de wacht in die onuitgestreden Vlaamse beweging. In de publikatie 
van het Taal Aktie Komitee DE TAKTIVIST, staat een vraaggesprek met mees
ter Boffé, de man die reeds 25 jaar trouw de strijd voert in de Voerstreek. Hij 
blijft gematigd optimistisch. 

Aanknopend bij onze « Vlaanderen, Europa, de wereld » dialoogdag mogen we 
wel even uit DE VLAAMSE OUDSTRIJDER de jonge dr. hist. Guido Provoost 
citeren die met zijn visie volledig aansluit bij wat Frans Van der Eist schreef 
over deze Europese uitdaging n.a.v. de komende Europese verkiezingen. 
Piet Van Brabant, die als Wemmelnaar van wanten weet, klaagt het spelletje 
aan van minister Michel i.v.m. de kieskantons rond Brussel. Michel blijft met 
de aanpassing van de kieskantons de gekamoefleerde politiek volgen van 
- Brussel musz groszer werden». Dit in het LAATSTE NIEUWS 

De Standaard 
«Achter de arresten, de brieven en 
de nninisteriële vermaningen, staat Im
mers de realiteit van een Schaarbeek-
se burgemeester, die in volle Kamer 
zijn lach niet kan bedv\/ingen, w/anneer 
men de ekskuses voorleest, waarmee 
hij uitlegt dat de wet nog niet kan wor
den nageleefd. Nols is niet bezorgd 
om een dienstbetoon in zijn loketten-
zaal. Hij wil provoceren. Hij stuurt — 
samen met het hele FDF — aan op de 
breuk, op de apartheid die België 
opdeelt in twee totaal gescheiden taal
gemeenschappen. 
Het partijbestuur van het Rassemble
ment Wallon speelt vrolijk mee, en 
sommige Waalse socialisten, die in de 
oppositiekuur lustig mogen ronddarte
len, volgen de pre-revolutionaire ma-
neuvertjes met schrille kreten van 
opwinding. 
Elders groeit de angst dat deze esca
latie niet meer terug te draaien is, en 
dat de open steun die het RW vanuit 
de meerderheid aan het FDF verleent, 
de regering van het ene fatale verge
lijk naar het andere dreigt te voeren. 
Vandaar dat men meer en meer hoort 

Walter LUYTEN 

spreken over een evolutie naar nieu
we bondgenootschappen. Die ge
sprekken zullen vermoedelijk maan
den gaan duren. Iedereen zal zeer 
behoedzaam zijn en schrikken van 
zijn nieuwe schaduw.» 

MMwMMMlM^idMaMMMlr 

® V R U EN VRANK 

«Is er niets veranderd, vraag ik hem, 
staat de jeugd nog steeds op de bres, 
is ze bereid om de fakkel over te 
nemen ? Pol de Bondt zoekt even 
naar zijn woorden. «Als ik eerlijk 
ben », bekent hij aarzelend, « dan moet 
ik toegeven dat deze vraag me vaak 
angst inboezemt. De jeugd is zo 
anders geworden. Een paar voetbal
kuiten, een bundel spieren op de fiets 
schijnen in deze tijd meer te beduiden 
dan onze strijd. Dat verontrust me ten 
zeerste. Vaak heb ik angst Een fede
ralisme met twee of met drie is niet zo 
belangrijk als een overwinning op het 
voetbalveld. Dat verontrust me. Ik 

geloof niet dat er ooit een federalisme 
met drie komt, zo laf zullen de Vlamin
gen nooit worden, denk ik. Alhoewel 
ik geen al te grote dunk heb van ons 
volk als het op zulke dingen aankomt. 

Neemt de jeugd de fakkel over ? Ach, 
laat ik niet pessimistisch wezen. Ik 
geloof het wel: misschien zullen ze 
een aantal begrippen en idealen an
ders verwoorden, dat wel, maar ik 
geloof voor de rest dat de jeugd voor 
eenzelfde ideaal vecht. Op het zang
feest zal ik voor de negenendertigste 
keer een getuigenis afleggen van dat 
ideaal. En telkens zie ik dat er enorm 
veel jongeren aanwezig zijn op het 
zangfeest. Mensen die ons werk zul
len verder zetten...» 

RAZET TAN ANTWERPEN 
« De jongste strubbelingen in dit gen
re draaiden rond Zeebrugge. Met 
onverholen geneugte insinueerde de 
BSP dat er rond de werken te Zee
brugge 'n verdacht luchtje hangt al 
blijven de bewijzen vooralsnog uit 
Voor het Rassemblement Wallon was 
Zeebrugge weer eens een gelegen
heid om te doen alsof die partij niet in 
de regering maar in de oppositie zit 
Kwestie van een standpunt te kunnen 
innemen, dat wallingantischer was 
dan dat van de Waalse socialisten. 
Het bleef bij woordenkramerij omdat 
de andere regeringspartijen vrede na
men met een nietszeggende motie die 
iedereen (en niemand) tevreden stelt. 
Zo kan men de klippen niet altijd 
omzeilen. En klippen zijn er nog ge
noeg. De regering en het parlement 
moeten voor de zomervakantie een 
lange reeks wetgevende maatregelen 
uitvaardigen, waaronder enkele die 
stof zullen doen opwaaien. 

TIETBELAHCVAHLIHBUBG* 

« Eerder al is gebleken dat premier Tin
demans, alle goede wil ten spijt er 
maar niet kan in slagen om zijn meer
derheid in delicate omstandigheden 
een tuchtstemming op te leggen. De 
afvalligheid situeert zich altijd in dezelf
de hoek : bij het Rassemblement Wal
lon en de Waalse liberalen. 

Tindemans kan deze dubbelzinnige 
houding van zijn regeringspartners 
niet blijven door de vingers zien. 

Overigens bestaat er ook nog zoiets 
als politieke zeden. Een partij die nu 
eens naar de oppositie overspringt en 
dan weer — gewoonlijk voor het 
eigen profijt — met de uitvoerende 
machthebbers opstapt is een gouver
nementele verantwoordelijkheid on
waardig. 

De Vlaamse publieke opinie is het wil
lekeurige fragmentarisme (lees oppor-
tuniéme) van de Waalse federalisten 
beu. En gedoogt deze regering wel 
voor de moed en de eerlijkheid van 
Leo Tindemans maar zeker niet voor 
de mooie ogen van veto-minister Pe-
rin. 

VLAAMSE OUDSTRIJDER 

«Wat er ook van zij, zo het konkrete 
feit der verkiezingen zich desondanks 
voordoet moeten wij Vlamingen goed 
weten waar we aan toe zijn. Zo rijst 
het probleem van de samenstelling 
van het parlement België heeft nu 14 
parlementsleden uit het nationale par
lement afgevaardigd, op een totaal 
van 198. Volgens het voorstel-Patijn, 
dat een meerderheid kreeg in het hui
dige Europese Parlement, zou België 
23 vertegenwoordigers krijgen op 
355; volgens de Fransen echter zou
den wij maar 13 vertegenwoordigers 
krijgen op 284. Welk voorstel ook 
wordt aangenomen, in een eenkamer-
stelsel zullen de kleine staten een klei
ne minderheid vormen. Net als Mr. 
Van der Eist zijn wij van oordeel dat in 
een federaal Europa een tweekamer

stelsel zou moeten worden ingericht 
de ene met bevolkingsproportie, de 
andere een volkerenkamer waarin el
ke deelstaat een gelijk aantal zetels 
zou krijgen.» 

€ TAKTIVIS 
«Je denkt nu misschien wel dat ik wei
nig over mezelf, en veel over de Voer 
gepraat heb. Of dat ik een klager ben. 
Die indruk wilde ik helemaal niet wek
ken. Wij zijn er fier op Vlamingen te 
zijn, en de andere strijdbare Vlamin
gen langsheen de ganse taalgrens zul
len me best begrijpen. Ik ben de V.T.B, 
en andere Vlaamse organisaties zeer 
dankbaar voor hun bijdrage tot het sti
muleren van het toerisme hier. 
Wat wij verwachten is duidelijk. Grote
re Vlaamse belangstelling voor dit 
mooie hoekje van Limburg. Openstel
ling van de grens' met Nederland, 
zowel op geneeskundig als op tewerk
stellingsgebied. Een overheid die niet 
terugschrikt voor politiek rumoer, en 
die het ons mogelijk maakt ook in de 
praktijk onze eigen taal te gebruiken. 
Het gaat in de Voerstreek misschien 
om een klein aantal mensen, maar het 
gaat toch om mensen. En elke mens, 
met of zonder politiek gewicht moet 
in een beschaafd land belangrijk ge
noeg zijn om zijn rechten te krijgen. 
Zonder petities of massabetogingen. 
Indien de Vlamingen, en dan denk ik 
niet in de laatste plaats aan het zeer 
aktieve Taal Aktie Komitee, ons blij
ven steunen, dan zie ik de toekomst 
van de Vlaamse Voerenaars positief 
tegemoet 

DE FRANSTALIGE PERS 
Vers Ie separatisme ? 

ia Flandre 
largue les amarres 

Uit een scherpzinnige analyse van de Brusselse beurskrant L'ECHO 
DE LA BOURSE bli jkt eens te meer de onmisbare rol van de Volks
unie voor het voortzetten van de Vlaamse beweging. En het maand
blad LA REVUE NOUVELLE peilt naar de bedoelingen van de ver
schillende partijen met het oog op de voltooiing van de staatshervor
ming. 
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DE LA BOURSE 
«De Volksunie is inderdaad de 
vuile streek niet vergeten die de 
coalitie van het Rassennblement 
bruxellois heeft uitgehaald bij de 
vorige verkiezingen voor de ag-
glomeratieraad. Door de wet 
naar de letter maar niet noodza
kelijk naar de geest toe te passen 
had het RB de gelegenheid lijsten 
in te dienen met zijn Vlamingen. 
Nu weet iedereen dat Vlamingen 
die kandidaat zijn op een in meer
derheid Franstalige lijst in geen 
geval als echte Vlamingen kun
nen worden beschouwd door de 
leden van de partijen die hun 
stemmen hoofdzakelijk in Vlaan
deren halen. Aldus is het voorstel-
Anciaux in beginsel eenvoudig, 
maar het Is van die aard dat het 
aanleiding kan zijn tot allerlei pole
mische interpretaties. Het bedoelt 
immers dat Vlamingen en Fransta-
ligen zouden kandidaat zijn op 
afzonderlijke lijsten. 
Sinds juni 1974 is het voorstel 
van de heer Anciaux ingediend, 
mede ondertekend door de 

CVP'er Diegenant en de huidige 
Staatssecretaris voor Brusselse 
Aangelegenheden, de heer De 
Winter van de PVV. Om maar te 
zeggen dat er op dat ogenblik 
nagenoeg eensgezindheid was 
bij de Vlaamse partijen om geen 
heruitgave te aanvaarden van 
een maneuver waarvan deze par
tijen dupe meenden geweest te 
zijn. 

Er is een grote onbekende: het 
feit te weten of de CVP even
tueel in openbare vergadering 
een voorstel zou aannemen, dat 
ofschoon het nochtans door één 
van haar leden werd mede-onder
tekend, tot ernstige moeilijkheden 
in de meerderheid zou kunnen lei
den, 

la 
revue,, 
nowejie 
"Wi l de Vlaamse rechterzijde 
werkelijk het probleem van de 

hervorming van de staat rege
len ? Of bedoelt zij de socialisten, 
definitief in de oppositie te duwen 
door zich van een rood Wallonië 
te ontdoen ? Het is nochtans dui
delijk dat er zonder de inbreng 
van de Waalse socialisten geen 
nationaal compromis zal zijn, en 
zonder financiële solidariteit tus
sen de gewesten geen staat 
meer, gefederaliseerd of niet 
Zal de PSC kiezen tussen de 
belangen van de heer Van den 
Boeynants die het Belgische pro
bleem nog wil laten rotten en zijn 
machtspositie nog een tijdje te 
behouden, en de openlijk regiona-
listische strategie van de voorzit
ter van het Waalse Ministercomi
té, de heer Califice ? 
Zullen RW en FDF, overhoop 
gehaald door hun heen- en weer
geloop, hun samenhang verstevi
gen, door de rechtse elementen 
tot de rede te brengen die zich in 
de eerste partij te zeer in de cen
trale macht vermeien en in de 
andere partij integendeel bereid 
zijn tot allerlei taaldemagogie ? 

Zal het RW ten minste de onom
keerbare realisatie op gang kun
nen brengen die de regionalisatie 
van de administratie zou zijn ? 
Zullen ten slotte de socialisten bij
dragen tot het noodzakelijk ge
sprek van gemeenschap tot ge
meenschap of zullen zij zich vast
klampen aan de kunstmatige ak
koorden die zij onder elkaar ge
sloten hebben ? 

WIJ t 29 APRIL 1976 
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TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN 
De onverkwikkelijke historie met 
de Schaarbeekse FDF-burge-
meester Nols is biezonder leer
zaam voor de vele Vlamingen die 
zich doorgaans weinig of hele
maal niet met «politiek» inlaten. 

Het is een verhelderendschool-
voorbeeld dat duidelijk maakt dat 
een Franstalige in dit land zich 
nog altijd heel wat meer mag ver
oorloven dan een Vlaming, en dat 
de Vlamingen in deze regering-
Tindemans kennelijk biezonder 
weinig ruggegraat hebben. 

Bij de vorming van deze regering 
hebben zowel de CVP als de 
PVV verzuimd ook maar enige 
eis te stellen op Vlaams gebied. 

Zij wisten nochtans maar w te 
goed dat de Vlaamse eisenbun-
del, vooral in verband met Brus
sel, nog zeer omvangrijk is en dat 
een aantal kwesties uitermate 
dringend zijn geworden. 

Zij hebben zich echter overgele
verd aan de chantage van het 
Rassemblement Wallon, voor 
wiens veto tegen de Volksunie zij 
voordien al door de knieën waren 
gegaan. Zij deden het om mordi
cus te kunnen aantonen dat er 
wel degelijk een regering moge
lijk is in dit land zonder de socialis
ten. PVV-voorzitter Grootjans 
heeft dit vorige zaterdag op een 
kongres van zijn partij te int-Ni-
klaas nog maar eens bevestigd. 

Het Rassemblement Wallon ver
zuimde echter niet een aantal kon-
krete eisen te stel reeds bij de 
vorming van deze regering. Het 
staat er nu op dat deze stelselma
tig worden ingewilligd, en heeft 
daartoe een doelmatig middel ter 
beschikking. Wanneer deze Waal
se partij, die zich elke dag wat 
meer ontpopt tot een soort vijfde 
kolonne van het anti-Vlaamse 
FDF binnen de regering,er echt 

op staat dat een Waalse of 
Frans-Brusselse eis wordt ingewil
ligd, dan moet het er maar mee 
dreigen de regering te verlaten. In 
een communiqué vol omzwach
telde bewoordingen laten de 
Vlaamse regeringsleden de goe
gemeente kort daarop dan wel 
weten dat ze nog maar eens door 
de knieën zijn gegaan want « men 
kan ons land, dat met zo'n zware 
problemen te kampen heeft, toch 
geen regering doen vallen omwil
le van een bijkomende kwestie». 

Voor het Rassemblement Wallon 
en de Waalse CVP bestaan er 
echter geen «bijkomende kwes
ties» en ze dreigen er om de 
haverklap mee de regering te 
doen struikelen als hen niet dit of 
dat wordt toegestaan. 

De Vlaamse regeringsleden van 
de CVP en de PVV durven het 
niet eens aan enige Vlaamse eis 
op regeringsniveau te formuleren, 
laat staan de inwilliging ervan te 
eisen. Zij zijn er blijkbaar enkel 
om bekommerd het bestaan van 
deze regeringsploeg nog wat te 
rekken, op zijn minst tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Voor het chanterende RW en zijn 
FDF-bondgenoot kunnen het dus 
nog «gouden» maanden worden 
van nu tot oktober. Zelfs het een
voudig herstellen van een flagran
te onwettelijkheid, zoals de loket-
tenhistorie van Schaarbeek, moet 
door de Vlamingen «betaald» 
worden. De jongste berichten uit 
de kabinetsraad wijzen er op dat 
eerste-minister Tindemans in 
Schaarbeek slechts de wet zal 
kunnen doen eerbiedigen als hij 
vooraf aan het RW en de PSC de 
nodige waarborgen heeft gege
ven dat hun eisen op andere pun
ten met bekwame spoed zullen 
ingewilligd worden... 

Het is de oude historie: eerst 

moeten de Vlamingen hard vech
ten opdat een stuk elementaire 
rechtvaardigheid bij wet zou wor
den gewaarborgd. Dit kost hen 
meestal een aantal toegevingen. 
Als de wet er eenmaal is, moeten 
zij weer vechten om hem toege
past te krijgen. En ook dat kost 
meestal nog eens toegevingen. 

Die gang van zaken is ooit te
recht genoemd : de slechte Belgi
sche oneindigheid. 

In een TV-debat hebben de lei
ders van het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen samen 
met VU-voorzitter Schiltz moeten 
vaststellen dat er de jongste 
twee jaar door deze regering op 
Vlaams gebied helemaal niets 
werd verwezenlijkt. Dat er in
tegendeel door de Vlamingen in 
die regering een aantal onaan
vaardbare toegevingen werden 
gedaan. 

Alles wat maar enigszins, al weze 
het van heel verre, een kommu-
nautair aspekt vertoont wordt 
stelselmatig verwezen naar de 
« dialoog tussen de gemeenschap
pen die er ooit in de verre toe
komst misschien nog wel eens 
zal komen. Tenminste, dit is het 
geval telkens het gaat om een 
aangelegenheid die ergens zou 
kunnen beantwoorden aan de 
Vlaamse verzuchtingen. Het jong
ste voorontwerp van wet dat 
minister Michel heeft uitgebroed 
i.v.m. de omschrijvingen van kies
kantons en kiesdistrikten in het 
Brusselse is daarvan een flagrant 
voorbeeld, (zie biz. 1 en 5) 

Vooral rond alles wat maar enigs
zins te maken heeft met de ge
meenschapsverhoudingen in en 
om Brussel, daar loopt deze rege
ring steevast met een wijde boog 
omheen. Ondertussen rotten de 
vele problemen in de koelkast... 
Als men sommige uitlatingen van 

leiders der regeringspartijen op 
een rijtje plaatst, dan kan men 
begrijpen dat socialisten het gere
geld hebben over het anti-socialis
tisch opzet waarmee deze rege
ring tegen heug en meug in het 
leven wordt gehouden. 

Van onze kant weten wij inmid
dels maar al te goed, en alle 
bewuste Vlamingen met ons, dat 
van deze regering niets goeds op 
Vlaams gebied te verwachten is. 

Wel integendeel. Zij is het, en niet 
de monarchie of wat dan ook, die 
verantwoordelijk is voor de muur 

van onwil en onbegrip waarvoor 
wij staan met ons hele pakket 
aan Vlaamse eisen. 

Als de Vlaamse socialisten mor
gen beseffen dat ook zij op het 
terrein van onze zo veel-omvat
tende gemeenschapsvraagstuk
ken, een taak hebben en een 
belangrijke rol kunnen spelen, 
dan kan de huidige nefaste ont
wikkeling misschien gestuit en 
ten goede omgebogen worden. 
In het belang van Vlaanderen 
moet deze regering-Tindemans 
zo spoedig mogelijk verdwijnen. 

Paul Martens 

WOENSDAG 21 APRIL 
• Met 109 stemmen tegen 6 bij 20 
onthoudingen aanvaardt de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers de 
hoogdringendheid van de interpella
tie-Va/^ren/ers (VU, arr. Brussel) over 
de toepassing van de taalwetten te 
Schaarbeek. Zoals men weet wei
gert FDF-burgemeester Nols hals
starrig het arrest van de Raad van 
State betreffende de Schaarbeekse 
lokettenregeling toe te passen. In 
zijn Interpellatie hekelt Kamerlid Val
keniers het zwakke optreden van 
minister MIchelen de al te inschikke
lijke houding van de regering tegen
over deze opstandige burgemeester, 
die bewust de wet blijft overtreden. 
Hij vraagt hoe de regering In Schaar
beek de wettelijkheid zal herstellen. 
In zijn antwoord zegt eerste-minister 
Tindemans dat aan Nols een eerste 
vermaning werd gestuurd per aange
tekend schrijven. Indien hij daaraan 
binnen de 5 dagen geen gevolg 
geeft, dan volgt er een tweede. Gaat 
Nols ook daarop niet in, dan zullen 

er tuchtmaatregelen worden geno
men. Dit kan betekenen dat een rege-
ringskommlssaris naar Schaarbeek 
zal worden gestuurd om de wettelijk
heid te herstellen. 
Tijdens het debat vaart VU-fraktlelei-
der Anciaux scherp uit tegen het 
FDF dat hij ervan beschuldigt de Vla
mingen In Brussel stelselmatig het 
leven zuur te maken met allerlei pla
gerijen. < Ge moet niet rekenen op 
een dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap indien gij niet van 
mentaliteit verandert!» aldus de 
VU-fraktieleider. 

Tot besluit van de interpellatie wor
den vier moties ter tafel gelegd. Een 
van de Volksunie waarin de regering 
gevraagd wordt dringend een einde 
te maken aan de Schaarbeekse lo-
kettenapartheid. Een tweede (gewo
ne) motie, ondertekend door CVP en 
PVV. Een derde, (socialistische) mo
tie stelt dat de Brusselse bevolking 
zonder enige diskriminatie moet kun

nen gebruik maken van de openbare 
diensten. De vierde motie, onderte
kend door het Rassemblement Wal
lon (regeringspartij), het FDF en de 
Brusselse liberalen (oppositiepartij
en) vraagt de gelijktijdige uitvoering 
van de arresten van de Raad van Sta
te te Schaarbeek, bij het Algemeen 
Bestuur voor Ontwikkelingssamen
werking (ABOS) en de Algemene 
Spaar- en LIjfrentekas (ASLK). 
• In een «open brief» aan minister 
Chabert vertolkt het Kartel der Onaf
hankelijke Syndikaten, sektor Bin
nenscheepvaart, de gevoelens van 
«onbehagen en onzekerheid» in de 
kringen van de binnenscheepvaart 
• In een vraaggesprek met het 
weekblad « Humo » laat gewezen eer
ste-minister Leburton nogmaals dui
delijk verstaan dat hij heimwee heeft 
naar het ministerschap. 
Volgens hem is de BSP — bijna uit 
roeping — een regeringspartij. 
DONDERDAG 22 APRIL 
• Minister De Croo zou reeds van 
een zestigtal scholen een aanvraag 
hebben gekregen om tweejarige peu
ters te mogen opnemen. 
• Het Liberaal Vlaams Verbond 
(LVV) spreekt zich uit voor gesplit
ste kandidatenlijsten voor de agglo
meratieraadsverkiezingen te Brus
sel en dringt er bij de PVV-parle-
mentsleden op aan elk voorstel in 
die zin te steunen. 

VRIJDAG 23 APRIL 
• De zgn. «Kommissie der Wij
zen» (102 deskundigen) legt haar 
verslag i.v.m. de 'kerncentrales aan 
de regering voor. Voor de oplossing 
van onze energieproblemen beveelt 
de kommissie de oprichting aan van 
nog 6 kerncentrales tegen 1990. Dat 

zouden er dan in totaal 11 zijn (3 
leveren al stroom, 2 zijn in aanbouw). 
Als vestigingsplaats beveelt de 
Kommissie de Noordzee aan. 
Over dit verslag zal nog veel worden 
gepraat en over de besluiten ervan 
nog veel gediskussieerd. Zo wordt 
erin gewaarschuwd dat geen kern
centrale mag worden opgericht zon
der dat een voorafgaandelijke studie 
heeft aangetoond dat het ekosys-
teem niet zal worden geschaad en 
de gevolgen voor de mens niet nade
lig zullen zijn. De vraag die onmiddel
lijk rijst is deze : werden die voorzor
gen genomen voor de oprichting van 
de kerncentrales die er al staan of 
die in aanbouw zijn ! 
• Op zijn voorpagina bloklettert 
Het Laatste Nieuws dat de vrouwen
ontvoogding oorzaak is van een nieu
we opmars van vlooien, luizen en 
kakkerlakken. Op het ministerie van 
Volksgezondheid zou men in dit ver
band al gesproken hebben van een 
toename met «epidemische allure». 
Huizen, huisraad en haren vervuilen 
naar verluidt steeds meer 
ZATERDAG 24 APRIL 
• Te Oudenaarde betogen nage
noeg 2.000 boeren en milieuvrienden 
tegen de geplande A 9-autoweg 
doorheen de Vlaamse Ardennen. 
• Op een PVV-kongres te St.-Ni-
klaas noemt PVV-voorzitter Groot
jans deze regering-Tindemans een 
«revelatie». De PVV is tevreden 
over wat In de voorbije twee jaar 
door deze regering werd gepres
teerd en blijft er eensgezind achter 
staan om het verdere programma af 
te werken. Ze heeft bewezen, aldus 
de PVV-voorzitter, dat het land zelfs 
in moeilijke omstandigheden kan be

stuurd worden zonder de socialis
ten. 
• Leden van TAK en VMO ketenen 
zichzelf vast aan het hekken van het 
koninklijk paleis te Brussel. Ze eisen 
amnestie. 
ZONDAG 25 APRIL 
• Te Antwerpen viert het Vlaams-
Nationaal Jeugdverbond (NVJ) zijn 
15-jarig bestaan. 

MAANDAG 26 APRIL 
• Verontrust door wat aan Fransta
lige zijde genoemd wordt de « sepa
ratistische » verklaringen van Vaast 
Leysen (op het VEV-kongres) en 
Frans Grootjans (op het PVV-kon
gres) verklaart PSC-voorzitter No-
thomb dat Wallonië van geen kollek-
tivisme wil weten. 

• Gewezen minister Van Mechelen 
(CVP) zou, ingevolge het onderzoek 
dat is Ingesteld naar sommige du
bieuze handelingen toen hij minister 
was, eraan denken de politiek te ver
laten. Hij zou zijn parlementair man
daat ter beschikking hebben ge
steld. 
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""Ny Zondag 2 mei vanuit Kortrijk 

PROTESTMARS TEGEN DEFRAIGNE-WEG 

JOZEF VAN OVERSTRAETEN 
TACHTIG 
(MvL) Zondag 2 mei wordt VTB-VAB-voorzitter Jozef Van 
Overstraeten tachtig jaar. Het is dan ook meer dan passend 
dat wij een eregroet brengen aan deze hoogstaande figuur 
uit de Vlaamse Beweging. 
Jozef Van Overstraeten behoort tot de groten van ons volk. 
Wat deze man voor de ontvoogding van het Vlaamse volk 
gepresteerd heeft is in de ons toegemeten ruimte moeilijk te 
beschrijven. IVlisschien kan men zijn werk het best meten met 
een wandeling door Vlaanderen, want er is inderdaad geen 
enkele Vlaamse gemeente of de VTB-VAB is er onder al 
haar verschillende vormen aanwezig. Maar ook dat zou niet 
volstaan want de bedrijvigheden van deze organisaties rei
ken tot ver buiten de landsgrenzen. 
Jozef Van Overstraeten werd op 2 mei 1896 te Sint-Truiden 
geboren, zijn voorouders kwamen uit het Pajottenland en hij 
zelf woont sinds 1922 te Aalst. Hij was reeds onderwijzer en 
regent toen hij aan de Gentse Rijksuniversiteit Kunstgeschie
denis en Oudheidkunde ging studeren. 
Acht dagen na de wapenstilstand, in 1918, werd hij aange
houden om zijn aktivisme en verloor zijfi baan van leraar. 
Daarna trad hij als huisleraar en sekretaris in dienst van 
Alfons Van de Perre te Antwerpen. 
In 1922 was Jozef Van Overstraeten bij de Vierde Jagers te 
voet in het Belgische Bezettingsleger in Duitsland. Daar las hij 
in de overgewaaide kranten dat te Antwerpen een Vlaamse 
toeristische organisatie zou opgericht worden. Als de bliksem 
liet Jozef Van Overstraeten weten dat hij wou meedoen. Hij 
staat op de eerste ledenlijst onder het nummer 164 ingeschre
ven. In datzelfde jaar verscheen het ledenblad « De Toerist», 
het lidmaatschap bedroeg toen 7,50 fr... 
In 1927 werd Jozef Van Overstraeten ondervoorzitter van de 
VTB, in 1933 sekretaris. Na de tweede wereldoorlog spaarde 
de Belgische repressie ook hem niet. In 1944 ging hij voor elf 
maanden en vijftien dagen achter de tralies. 
In 1952 werd hij algemeen voorzitter van een toeristische 
organisatie die ondertussen al heelwat neventakken had 
gekregen. De Vlaamse Kampeertoeristen, de Vlaamse Wan
delaarsbond, de Vlaamse Speleologenvereniging en de 
Vlaamse Vereniging voor Watersport werden opgericht. 
Het stijgend sukses van VTB-VAB is op de eerste plaats te 
danken aan het organisatietalent en de bezielende kracht 
van Jozef Van Overstraeten. Het feilloos kiezen van de juiste 
mensen om ideeën te verwezenlijken hebben hem daarbij 
geholpen. Zijn redenaarstalent dient niet te worden onder
streept. Wie van ons heeft met geboeid geluisterd naar zijn 
goed gestoffeerde geschiedkundige toelichtingen ? Wie 
kwam niet onder de indruk van zijn krachtige 11 julitoespra-
ken ? Wie was er niet bij toen van de zee tot de Maas een of 
ander wandelpad werd geopend ? Wie van ons was niet een 
van de toeschouwers toen een volksverbonden kunstenaar, 
een vooraanstaand Vlaming, met een VTB-monument her
dacht werd ? Wie van ons schoot niet in vuur en vlam bij het 
lezen van de speldeprikjes uit de reeks «Zon en schaduw 
over Vlaanderen» in «De Autotoerist»? 
Om met zijn organisaties te bereiken wat nu werd verwezen
lijkt, is Jozef Van Overstraeten steeds recht door zee 
gegaan. Hij heeft nooit iemand naar de oqen pekeken. Hij is 
steeds de keiharde maar hoffelijke nationalist gebleven. 
In Jozef Van Overstraeten zien wij ook de verdienstelijke 
bedrijfsleider. Zijn beide organizaties stellen om en bij de drie
honderd mensen te werk. Van enig sociaal konflikt is er tot nu 
toe nooit sprake geweest en dat wil wat zeggen in deze 
sociaal bewogen t i jd ! 
Aan de voorzitter van de grootste kulturele vereniging in 
Vlaanderen, te gelijkertijd radikale Vlaamse drukkingsgroep, 
brengen wij onze Vlaams-nationale groet namens al de lezers 
van ons weekblad en al de leden van de Vlaams-nationale 
partij. Ad multos annos ! 

Het Taalaktiekomitee roept alle 
Vlamingen op mee te marcheren 
nu zondag 2 mei in de voetmars 
van Kortrijk naar Komen. De af
stand bedraagt 20 km, maar in 
groep voel je dat niet eens ! 
De protestmars kant zich tegen 
de geplande Waalse autoweg die 
vanuit Moeskroen over Vlaamse 
grond naar Komen loopt. 
De hoofdslogan van deze protest
mars is: Geen Waalse autoweg 
op Vlaamse g rond ! 
Hebben nu reeds hun medewer
king verleend: VVB-Vrienden-

kring van het Komense; de Boe-
rengilde-Wevelgem; de Marnix-
kring-Kortrijk; Davidsfonds; 
VOS-Kortr i jk; het Groenkomitee 
Vlaamse Ardennen; VUJO-Kort-
rijk. Vanaf 11 u. wordt verzameld 
op de Grote Markt te Kortrijk. De 
start wordt om 11 u. 30 gegeven. 
De reisweg : Kortri jk, Bissegem, 
Wevelgem, Lauwe (waar om 13 
u. middagrust wordt gehouden), 
Rekkem, Wervik (waar rond 17 u. 
30 wordt aangekomen). Daar zul
len bussen klaarstaan die terug
rijden naar Kortri jk. 

Het Vlaamse Kruis verzorgt de 
zere voeten... 
Vanuit Lauwe kunnen wagens in 
de karavaan meerijden. De inrich
ters stellen voor stevige mars
schoenen aan te trekken en een 
knapzak mee te brengen. 
Het TAK en alle deelnemende 
verenigingen dringen er op aan 
dat zoveel mogelijk Vlamingen 
deze protestmars zouden meelo
pen want enkel een krachtig 
Vlaams protest kan deze dwaze 
regeringsgril nog verhinderen! 
Neen aan de Defraigne-weg ! 

Zaterdag 24 april gaven om en bij tweeduizend perso
nen, boeren en natuurvrienden broederlijk verenigd, 
entoesiast gevolg aan de oproep van de Omer Wattez-
stlchtlng om te betogen tegen de autowegenpolltlek van 
de regering In het algemeen en de aanleg van een auto
strade A-9 doorheen de Vlaamse Ardennen In het bie-
zonder. 
Met fietsers, traktoren en personenwagens trokken zij 
In die volgorde, vla Eine, Leupegem, Schorlsse naar het 
eindpunt Etikhove, waar In diverse toespraken ander
maal gewezen werd op de totale zinloosheid van de A-9. 
Alles samen dus een geslaagde opkomst, waaronder 
een opvallend groot aantal landbouw< rs met evenveel 
traktoren : een indrukwekkend gezicht! 
De koncentratle van VL-tekens en Vlaamse leeuwen 
was haast groter dan op een Vlaams-nationale manlfes-

laiie zelf: een bewijs te meer dat ook In de strijd tegen 
de autostradenpolltlek, vóór het milieubehoud, de be
wuste Vlamingen In de voorhoede staan. 
De organizatoren moeten geluk gewenst met deze wel 
blezonder geslaagde massa-manifestatle: de opkomst, 
hierover was Iedereen het eens, was minstens dubbel 
zo groot als bij de eerste betoging van voorbije okto
ber ; een aanduiding te meer dat men In brede bevolkings
lagen allerminst gediend Is met de A-9, wat overigens 
bevestigd werd door het opinie-onderzoek dat 70 "/o 
autostraden-tegenstanders telde. 

Het sukses Is meteen een noodzakelijke aanmoediging 
voor het antl-A-9-komitee om verdere akties te onderne
men. Er moet verder geageerd worden, tot de onzinnige 
autowegen-plannen definitief van de baan zijn. 

Brouwerij 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel. 031/86.71.21 

V o o r « A L » uw bieren 
en linrionades 

Bijhulzen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Anfwerpen 

Tel. 031/36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19, Gent 
Tel. 091/22.45.62 

GEMEENTE 
SINT-MARTENS-LATEM 

De betrekking van politie
agent is te begeven bij het 
Gemeentebestuur (één jaar 
proef), minimum ouderdom 21 
jaar 

De schriftelijke aanvragen die
nen aangetekend verzonden 
en in het bezit te zijn van het 
schepenkollege vóór 1 mei 
1976. 

Voorwaarden en inlichtingen 
zijn te verknjgen op het ge-
meentesekretariaat. 

DE OUDE KRING 
Cate-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER. BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EM Z O O N ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel.: 054/33.37.56 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 050/35404 
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DE 
WARBOEL 
ROND 
BRUSSEL 
De regering-Tindemans heeft de er
gerlijke gewoonte om alle ietwat 
moeilijke problemen heen te draaien 
als een kat om een hete brij Er wor
den geen beslissingen genomen Al
les wordt zoveel mogelijk uitgesteld 
of in de «koelkast» gestopt Waar 
men er met langer meer onderuit kan 
toch ergens een beslissing te nemen 
wordt het dan een «voorlopige > En 
dat leidt soms tot de gekste toestan
den 
Van de hand van minister Michel de 
man van de fuzies liggen momenteel 
twee voorontwerpen van wet ter stu
die in de kabinetsraad Een daarvan 
wil de kieskantons en kiesdistrikten 
aanpassen bij de grenzen van de nieu
we (samengevoegde) gemeenten die 
op 1 januari 1977 hun wettelijk be
staan zullen beginnen Na die datum 
moeten er immers nog parlements- en 
provincieraadsverkiezingen kunnen 
gehouden worden op een geordende 
wijze, nietwaar'' 
Goed, het lijkt een logische en louter 
technische aangelegenheid ware het 
niet dat de minister eens te meer een 
uitzondenng maakt voor de Brussel
se kieskantons Dit is volgens hem 
immers een « kommunautaire » aange
legenheid en dat moet later zijn 
beslag krijgen Dat dit tot de gekste 
ongerijmdheden leidt zal de regenng-
Tindemans een zorg wezen Haar 
hoofddoel is immers haar bestaan te 
rekken ten koste van alles 
Doordat de regering de hele Brussel
se problematiek niet durft aan te roe
ren en alles maar in de koelkast stopt, 
groeit er in en om Brussel een admini
stratieve warboel waarin een kat 
straks haar jongen met meer zal kun
nen terugvinden 

Toen de grootscheepse fuzie-opera-
tie in het parlement plaats greep dierf 
de regenng het met aan de 19 Brussel
se gemeenten die om vele redenen 
beter zouden samengevoegd worden 
bij de fuzies te betrekken De 19 
potentaatjes werden ongemoeid gela
ten Maar toen kort daarop ten gerie
ve van de samengevoegde gemeen
ten het aantal schepenen en gemeen
teraadsleden werd verhoogd «profi
teerden» de Brusselse gemeenten 
daar ook van Zonder enige reden of 
motivering 
De regering durft het zelfs met aan fla
grante vervalsingspraktijken te Brus
sel onmogelijk te maken De VU heeft 
het vorige week nog aangeklaagd dat 
Tindemans het met aandurft naar aan
leiding van de wijzigingen aan de kies

wetgeving die momenteel in behande
ling zijn een herhaling van het kiesbe-
drog van het« Rassemblement Bruxel-
lois» onmogelijk te maken 
En het is nu zo stilaan toch duidelijk 
geworden ook voor de meest goed
gelovige Vlamingen dat er onder 
deze regering mets zal in huis komen 
van het zgn urgentieprogramma van 
Halle en meer speciaal van de split
sing van het kiesarrondissement Brus
sel Daardoor blijft de onzinnige toe
stand bestaan dat er van een aantal 
Brusselse kieskantons gemeenten be
horen die soms tot dne verschillende 
taairegimes behoren eentalig Vlaam
se gemeenten, Vlaamse gemeenten-
met-faciliteiten en tweetalige agglome
ratiegemeenten 

Dit IS het geval voor de Brusselse kan
tons Anderlecht Eisene St-Joost-ten-
Node Schaarbeek en Ukkel Neem bij
voorbeeld het kanton Ukkel dit omvat 
naast de (tweetalige) agglomeratiege
meenten Ukkel en Vorst ook nog de 
Vlaamse «faciliteiten «-gemeenten 
Drogenbos Linkebeek en St-Genesi-
us-Rode evenals de eentalig Vlaamse 
gemeenten Alsemberg Beersel en 
Ruisbroek fzie kaart biz 1) 
Waar de Franstaligen voordeel me
nen te hebben mag mets worden 
gewijzigd Ze willen de toestanden, 
hoe gek ze ook soms zijn, als vuist-
pand behouden om er later nieuwe 
toegevingen van de Vlamingen mee 
af te dwingen Aan Vlaamse zijde is 
men in de regering echter met zo vast
houdend Zo werden, ter gelegenheid 
van de fuzie-operatie, de Vlaamse 
randfederaties rond Brussel zonder 
meer afgeschaft Enkele jaren gele
den nog werden ze bezongen (i) als 
een grote CVP-overwinning Die « gor
del van smaragd » zou een onoverwin
nelijke Vlaamse dam zijn tegen de 
ekspansieneigingen van Bruxelles 
De «dam» is ondertussen opgebla
zen In ruil daarvoor ( M I ) werden een 
aantal Vlaamse gemeenten in het 
Brusselse randgebied samengevoegd 
tot grotere gemeenten Die moeten 
nu maar voor « dam » tegen de preten
ties van Brussel dienen volgens de 
CVP 

De zes Vlaamse randgemeenten-met-
faciliteiten werden echter zorgvuldig 
buiten de Vlaamse fuzies gehouden 
Ook de strategisch gelegen Vlaamse 
gemeenten Hoeilaart en Overijse wer
den met gefusioneerd Zij mogen blijk
baar met te sterk worden 
En nu komt als klap op de vuurpijl het 
onzinnige plan van minister Michel 

STAD ANTWERPEN KOMMISSIE VAN 

OPENBARE ONDERSTAND 

PLAATSEN VAN PASWERKER 

De bediening van paswerker 
wordt openverklaard 
Huidige bruto-aanvangswed-
de per maand 23 749 fr of 
24501 fr naargelang de kandi
daten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard-
toelage 

Een vergelijkend eksamen zal 
afgenomen worden, waarna 
een werfreserve zal worden 
aangelegd met een geldig
heidsduur van 3 jaar, die zal 
aanvang nemen bij de benoe
ming van de eerst in aanmer
king komende kandidaat 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, dienstig voor open
baar bestuur en een militie-at-
test inleveren 

Leeftijdsvoorwaarden de leef
tijd van 21 jaar bereiken en 
deze van 40 jaar met over

schreden hebben op 
1451976 Toepassing der wet
ten van 381919, 2751947 en 
2771961 
Een bijzondere reglemente-
nng op de standplaatsverplich-
ting IS van toepassing 
Studievereisten A3 of A4-1 
of B6/B2 over het betrokken 
beroep, ofwel 5 jaar praktijk 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsformulier 
te bekomen op de 7^ Afde
ling/Personeelszaken van de 
Kommissie van Openbare On
derstand van Antwerpen, Lan
ge Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel 031/329835 -
310970) 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gasthuis
straat 33, Antwerpen, toegeko
men te zijn uiterlijk op 
1451976 

Als zijn huidig voorontwerp de zegen 
krijgt in de kabinetsraad en daarna 
door de meerderheidspartijen tot wet 
wordt gepromoveerd krijg je de gek
ste toestanden in het Brusselse rand
gebied Ziehier een bloemlezing van 
Michels « ongerijmdheden » 
— De «wijk» Zellik van de fuziege-
meente Asse zou blijven deel uitma
ken van het kieskanton Anderlecht, 
terwijl de rest van de nieuwe gemeen
te Asse tot een ander kieskanton zou 
behoren 
— De nieuwe gemeente Dilbeek zou 
eveneens bij het kieskanton Ander
lecht blijven behoren behalve de « wij
ken» St-UInks-Kapelle en Schepdaal 
— De « wijk » Ruisbroek van de fuzie-
gemeente St-Pieters-Leeuw zou tot 
het kieskanton Ukkel blijven behoren 
maar de rest van St-Pieters-Leeuw 
behoort tot een ander kieskanton 
— Van de fuziegemeente Beersel 
zouden de «wijken» Beersel en Al
semberg bij het kieskanton Ukkel blij
ven behoren maar de rest van deze 
nieuwe gemeente (Lot Huizingen 
Dworp) behoort tot een ander kies
kanton 
— Van de fuziegemeente Machelen 
blijft het ene gedeelte (Diegem) bij het 
Brusselse kieskanton Schaarbeek be
horen en het andere gedeelte (Mache
len) behoort daar met toe 
— Van de nieuwe gemeente Zaven-
tem blijft een gedeelte (Zaventem en 
Nossegem) behoren tot het kieskan
ton Schaarbeek De rest van het nieu
we Zaventem (St -Stevens-Woluwe 
en Sterrebeek) blijft behoren tot een 
ander Brussels kieskanton nl St-
Joost-ten-Node 
— Van de fuziegemeente Steenok-
kerzeel blijft Steenokkerzeel zelf bij 
het kieskanton Schaarbeek behoren 
Het ovenge gedeelte van de nieuwe 
gemeente (Meisbroek en Perk) be
hoort bij een ander kieskanton 
— Van de fuziegemeente Kampen
hout ten slotte blijft de « wijk » Neder-
okkerzeel bij het kieskanton Schaar
beek behoren 
Welke CVP-er zei daar ook weer dat 
Brussel nu al beperkt is tot de 19 
gemeenten ' Een lugubere grap eigen
lijk zie maar ons kaartje op bIz 1 
Dank zij de staatsmanskunst van Tin
demans and his boys zullen in sommi
ge Vlaams-Brabantse gemeenten de 
mensen volgende keer voor 2 verschil
lende provincieraadslijsten kunnen 
kiezen 
Het zou veranderen met Tindemans, 
jawel I Paul Martens 

Het Partijbestuur van de Volks
unie IS van mening dat de aange
kondigde tariefverhogmgen, on
dermeer van het openbaar ver
voer, op dit ogenblik onaan
vaardbaar zijn. 

De regering gaat lichtzinnig te 
werk door kostenverhogende ta-
riefwijzigmgen door te voeren 
op een ogenblik dat sterk wordt 
aangedrongen op soberheid 

ONAMVAARDBAAR! 

De overheid moet zelf het voor
beeld geven Beter ware bv de 
aanleg van nutteloze of betwist
bare dure autosnelwegen alvast 
af te gelasten of uit te stellen en 
op die manier besparingen te 
verwezenlijken 

De tariefverhogingen van de 
openbare diensten zullen de in
flatie opnieuw aanwakkeren en 
moeten dan ook als onsociaal 
beschouwd worden. 

BRUSSEL 
TIEN TIEN 
10 oktober 1976 (tien tien zesenzeventig) zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. In de meeste Vlaamse 
gemeenten zal de Volksunie hard in de slag gaan. 
Nergens zal de slag harder moeten geleverd worden 
dan in de hoofdstad — óns Brussel — tegen de Nol-
sen en hun frankofone rassistische aanhang. 
De Brusselse agglomeratie en de randgemeenten zul
len op tien tien in de frontli jn liggen. In de hoofdstad 
en de gebieden errond, met meer dan een miljoen 
mensen waartussen de honderdduizenden Vlamin
gen als het ware verscholen zitten, zijn alle propagan
distische en financiële problemen onderworpen aan 
een reusachtige schaalvergroting. 
Slechts één voorbeeld: één krantje in alle Brusselse 
bussen gaat rap in de buurt van een half miljoen kos
ten. 

Brussel kan dat niet alteen. Hulp en solidariteit van 
gans de partij zijn dringend geboden. 

We hebben alle VU-afdelingen, alle provinciale en 
nationale mandatarissen aangeschreven voor finan
ciële steun. Aan de mandatarissen vroegen we dui
zend frank, aan de afdelingen evenveel of een veel
voud daarvan. 

De eerste stortingen zijn reeds binnengekomen en 
worden hierbij gepubliceerd. Ons blad zal de rezulta-
ten van het steunfonds « BRUSSEL TIEN TIEN » gere
geld blijven afdrukken. 

Deze eerste steunlijst biedt ons de gelegenheid om 
onze oproep uit te breiden tot alle «Wij «-lezers: 
stort uw gift voor « BRUSSEL TIEN TIEN » op reke
ning nr. 000-0171139-31 van ons blad. 
Vermeld op uw storting de bestemming, («Brussel
tien-tien »). 

Uw bijdrage zal, behoudens andersluidend verzoek, 
in ons blad afgedrukt worden met de initialen van uw 
naam en met uw woonplaats. 
«BRUSSEL-TIEN-TIEN», uw sol idari teit : liever een 
bolsje minder dan een nolsje méér! 

STEUN VOOR BRUSSEL 

Provincieraadslid A Van Holderbeke, Waarschoot 
1000 

Provincieraadslid H Burghgrave, Grembergen 1 000 
Senator M Coppieters, Nieuwkerken-Waas 1 000 
Senator O Van Ooteghem, Gentbrugge 1 000 
Senator L Claes, 1050 Brussel 1 000 
J Van den Broecke, St Denijs-Westrem 1 000 
Volksvertegenwoordiger G De Kegel, Ninove 1 000 
Provincieraadslid L Van Biervliet, Moorslede 1 000 
Provincieraadslid J Van Rooy, Turnhout 1 000 
Provincieraadslid K Lambert, Oostende 1 000 
VU-afdeling Steenokkerzeel 1 000 
Volksvertegenwoordiger J Belnnans, Geel 1 000 
Volksvertegenwoordiger H Schiltz, Deurne 1 000 
Volksvertegenwoordiger R Mattheyssens, Mortsel 

1000 
Volksvertegenwoordiger A De Beul, Wilrijk 1 000 
Volksvertegenwoordiger M Babyion, Roeselare 1 000 
Senator R Vandekerckhove, Genk 1.000 
Volksvertegenwoordiger J Somers, St Kat-Waver 

1000 
VU-afdeling Rijmenam 2000 

Jan Wannijn, Nevele 1 000 
Provincieraadslid J Moons, Booischot 1 000 
VU-afdeling Westende 1 000 
Senator 8 Maes, Zaventem 1 000 
Provincieraadslid G Schonkeren, Kapellen 500 
Senator R Vandezande, Leuven 1 000 
Volksvertegenwoordiger F Baert, Gent 1 000 
VU-afdeling Niel 2000 
VU-afdeling Hulshout 1 000 
VU-afdeling Overmere 2000 
VU-afdeling Merksem 2000 
VU-afdeling Vorst-Veerle-Eindhout 1 000 

34500 



DIALOOGDAGUITSPRAKEN OVER 

VLAANDEREN 
IN 
DE WERELD 
Tijdens de jongste VU-dialoogdag te Brugge werden enkele 
zeer rake uitspraken gedaan over Vlaanderen in Europa en in 
de wereld. «WiJ » noteerde ze voor U, misschien zijn ze het 
onthouden waard... 
Een uitgebreid verslag over deze dag kunt U lezen op biz. 24. 

" ^ 
bewapening, ontwapening, bewapeningsbe
perking Er IS de onzekerheid over de 
vraag, of het wel klopt, dat het eventuele 
gebruik van taktische kernwapens het ge
bruik van strategische kernwapens (die 
een veel grotere vernielingskracht bezitten) 
zal beletten of voorkomen Is dat echter wel 
z e k e r ' Wat en wie zou het gelijktijdig 
gebruik van taktische en strategische kern
wapens kunnen beletten, eens dat er een 
gewapend konflikt losbreekt, des te meer 
daar steeds meer staten over kernwapens 
beschikken ' 

Anderzijds — en hier komen de pacifisti
sche opvattingen van dr Provoost, ook lid 
van het IJzerbedevaartkomitee, aan bod — 
stellen we ons de vraag, of macht nog zin
nig IS ' En of het geen overweging verdient, 
van Europa een «non-power-power» te 
maken, m a w een macht die het met van 
de bewapening moet hebben maar b v van 
de ekonomie (cfr het huidige Japan) . 

HEKTOR DE BRUYNE: 

PROF. BRUGMANS: 

HET EUROPA 
DER VOLKEREN 
Men beweert dat de Gaulle het Europa der 
Vaderlanden (l'Europe des patries) na
streefde Dit IS onjuist hij bedoelde het 
Europa der Staten, blijkbaar dus van de 
centralistische staten zoals die door de 
Jakobijnen wordt opgevat men wenst een 
sterke staat, en dus wenst men een centra
listische staat, wat natuurlijk fout is, want 
een deugdelijk gefedereerde staat kan 
even sterk staan Het is duidelijk dat ons 
een Europa der volkeren voor ogen staat 
als ideaal, een Europa dat niet in strijd kan 
zijn met het federalisme, wat het Europa 
der staten onvermijdelijk wel zou zijn 
Impulsen van uiteenlopende aard hebben 
tot nog toe het Europees eenmakingspro-
ces in gang gezet en beheerst Zo bvb 
angst voor de Sovjet-bedreiging Van bin
nen uit de druk van de grote kapitalistische 
koncerns, die eerder dan welke andere 
instellingen het nut van de integratie begre
pen hebben en dit inzicht ook in praktijk 
hebben gebracht Er werd reeds heel wat 
bereikt, maar dat is lang met voldoende, bij 
zoverre dat we vandaag het nulpunt heb
ben bereikt Misschien zijn we te weinig 
utopist geweest, heeft het ons ontbroken 
aan «der Mut zur Utopie» 

PROF. MATON: 

VROEGER EN NU 
Vroeger moest de Europese arbeider bijna 
een halve dag voor zijn dagelijks brood wer
ken, nu hooguit 5 minuten i De dagelijkse 
werktijd bedroeg 14 uren (van 5 u tot 
19 u) De pendel was als een klompenmars 
van de armoede Op 250000 Vlaamse 
wevers waren er bijna 100000 behoeftig In 
Oost- en West-Vlaanderen was 1 / 3 van de 
bevolking behoeftig (400000 bedelaars') 
en waren er 20000 opgeslotenen wegens 

bedelarij In de periode tussen 1846 en 
1850 waren er 30000 hongerdoden, het 
was de tijd van de kolonisering van de Kem
pen, door het Waals-Brussels grootkapi
taal, van de pendel naar Noord-Holland, 
naar Normandie en Frans-Vlaanderen, naar 
Westfalen (daar waren de Vlaamse pendel-
arbeiders gehuisvest zoals vandaag de 
Noordafnkanen in de Brusselse getto's en 
miseriewijken) 
Vandaag staan we voor de uitdaging van 
de Derde Wereld, die vaak slechts voor 
een vijfde van haar voedselbevoorrading 
kan instaan en voor de rest op hulp aange
wezen IS W e staan voor de keus ofwel een 
winstgevende ontwikkelingshulp organise
ren (volop bezig) ofwel de derde wereld 
haar eigen produktiemiddelen bezorgen 
(enige uitweg willen we met door een wan
hopig geworden lompenproletariaat uit de 
ontwikkelingslanden onder de voet gelopen 
worden) 

GUIDO PROVOOST: 

IS MACHT NOG ZINNIG? 
Het IS de taak van de Volksunie, de Vlamin
gen meer internationale belangstelling bij te 
brengen, ze dus ook meer Europ-minded te 
maken Maar we moeten ook verder kijken 
dan Europa Er zijn de problemen van de 

WALTER LUYTEN: 

BELGISCHE DOMHEID 
Walter Luyten haalde het dwaze Belgische 
verbod aan, opgelegd aan duitstalige stu
denten om aan de universiteiten in het vlak
bij gelegen Rijnland te gaan studeren Noch
tans hebben de Zuid-Tirolers wel deze 
mogelijkheid dankzij hun van Rome afge
dwongen kulturele autonomie Waarom de 
Zuid-Tirolers (naar Oostennjk) wel en de 
duitstalige Belgen m e t ' Omdat het officiële 
België — ondanks het nieuwe Tindemans-
bijbeltje — nog steeds eng-unitanstisch 
denkt en handelt 

JAN BOHETS: 

BUITENUINDSE 
INVESTERINGEN 
BEUNGRIJK 
Van groter belang dan de toetreding tot de 
EG (tot nog toe) was in Engeland het ont
staan en de groei van de multinationals 
Deze bijdrage was belangnjker — tot nog 
toe — dan het EG-lidmaatschap (dat noch
tans bepaalde hinderpalen wegwerkt) Het 
zelfde geldt trouwens de andere EG-lidsta-
ten de Europese welvaart is afhankelijk 
van de eigen en de vreemde multinationals, 
of men dat nu graag heeft of met 

GEDULD VEREIST 
W e mogen met verwachten, dat alles vlug 
zal gaan Het Europese integratieproces zal 
nog veel tijd en geduld vergen Er zijn prece
denten te over Ondanks veel gunstiger 
voorwaarden dan in Europa heeft de fede-
renng van de Verenigde Staten van Amen-
ka veel bloed en tranen gekost (de Amen-
kanen moesten met de last van de eeuwen
oude staten torsen waarmee men in Euro
pa wel rekening moet houden) In de Sovjet
unie — ander voorbeeld van statenfedera-
tie — twist men tot op vandaag over de 
grenzen van de samenstellende staten, 
meer bepaald of de politieke indeling wel 
overeenstemt met de geografische en etni
sche grenzen Hoeven we ons dan te verba
zen over het traag verloop in de EG ' 

PANIEK IN DE EEG 
Senator De Bruyne vertelde hoe tijdens en 
na de grote en uiterst woelige Europese 
boerenbetoging te Brussel een echte pa
niek ontstond in EG-middens te Brussel Er 
was immers geen enkele Europese over
heidsinstantie, tot wie de woedende land
bouwers zich konden (en kunnen) wenden, 
om hun grieven voor te leggen en wat nog 
belangrijker is om een beslissing te nemen 
Nu IS het zo, dat uiteindelijk de ordening in 
de EG-landbouw quasi het enige positieve 
resultaat is dat op Europees niveau werd 
bereikt (Voor welke situatie zouden we 
staan moesten bvb morgen de Europese 
industrie-arbeiders naar Brussel komen be
togen, met houwelen, breekijzers en voor
hamers ' ) 

HUGOSCHILTZ: 

WERELDENGAGEMENT 
NOODZAKELIJK 
Als we onze verhouding tot de wereld 
beschouwen, dan menen we te mogen stel
len, dat het gevaar met denkbeeldig is dat 
ook WIJ ons op onszelf terugplooien Niet-en-
gagement op wereldvlak is in tegenspraak 
met de Vlaamse stnjd Overigens heeft het 
Marshall-plan bewezen dat het een goede 
investenng was, Europa in staat te stellen, 
zich herop te bouwen en handel te drijven 
met de Verenigde Staten 
Een doelmatige ontwikkelingssamenwer
king veronderstelt met alleen een motive
ring van buiten uit, er zijn ook imperatieven 
van binnen uit, o m het veilig stellen van het 
eigen produktie-apparaat (zoals is geble
ken uit de diskussie hier over de textielnij
verheid) (genoteerd door R C ) 

Onder de aanwezigen: mevrouw Nelly 
Maes, de hh. Baert, Van In, Kuijpers, Paul 
Van Grembergen, Emiel en Luk Van Steen-
kiste Van de studiedienst mej Lutgart De 
Beu l ; van het Dosfel inst i tuut de hh. Wal
ter Luyten en Johan Beke , van het VU-se-
kretariaat de h. Guide De Backer ; van het 
arr Brugge, arr voorzitter Jan Fraipont; 
namens het parti jbestuur de h. Toon Van 
Synghe l , uiteraard de paneelleden senato
ren De Bruyne en De Facq. And last but 
not least part i jvoorzit ter H. Schiltz. 
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Terug uit paasvakantie vatte de Ka
mer de bespreking aan van het wets
ontwerp tot wijziging van de gemeen
tewet ingevolge de fusies 

GEMEENTE- AMBTENAREN 
IN DE KOU 

Herhaaldelijk beklemtoonde VU-
kamerlid Jef OLAERTS de bezorgd
heid van de V U voor de gemeentelijke 
ambtenaren Daarom stelt de Volks
unie trouwens de opnchting van een 
kommissie voor, waar het personeel 
met zijn moeilijkheden terecht kan 
Verder zouden de benoemings- en 
bevordenngsvoorwaarden uniform 
moeten gemaakt worden Ook zou 
een brugpensioen vanaf 60 jaar moe
ten ingesteld worden Ten slotte zou 
moeten gezorgd worden voor de af
vloeiing naar andere openbare of pn-
vé-diensten 
Na vastgesteld te hebben dat de 
fusies van minstens één derde van de 
samengevoegde gemeenten partijpoli
tiek geïnspireerd zijn of administratief-
geografisch onverantwoord Duizen
den personeelsleden zijn hierbij betrok
ken Om al die redenen kan de VU het 
ontwerp met goedkeuren 
Maar de grote vraag bij dit alles is, of 
het ontwerp met veeleer centralise
rend werkt en of de gemeentelijke 
autonomie met in het gedrang komt In 
ieder geval beperken heel wat bepa
lingen de bevoegdheid van de gemeen
ten In dit verband is vooral de funktie 
van de ontvanger belangrijk Over de 
taak, bevoegdheid en noodzaak van 
het ambt (althans volgens het aantal 
gemeenten) heersen heel wat tegen
stellingen Daarom pleitte de h Olaerts 
voor de herziening van het statuut van 
de ontvanger Hij moet in ieder geval 
volkomen onafhankelijk kunnen optre
den, nu staat hij te vaak onder druk 
De onregelmatigheden waarop de 
Westvlaamse goeverneur onlangs 
wees (uitgaven, die met budgettair 
voorzien zijn doch achteraf geregulari
seerd worden] wijzen de noodzakelijk

heid aan, een statuut te ontwerpen, 
dat de volledige onafhankelijkheid van 
de ontvanger verzekert Waarom 
wordt het Rekenhof met bevoegd 
gemaakt voor de kontrole van de 
gemeentefinancien"? 
Kamerlid Olaerts stelde besluitend 
vast dat in het ontwerp ook het sta
tuut ontbreekt van de arrondisse-
mentskommissaris. 

EEN MIUARD 
WEDDENACHTERSTEL 
BIJ NATIONALE-OPVOEDING 
Er zijn in deze eerste week na de paas
vakantie maar weinig tussenkomsten 
te noteren Op zeker ogenblik zei de h 
Verroken langs zijn neus weg dat er 
meer kamerleden in de kommissie aan
wezig waren dan in de plenum verga
dering Nu, de roemruchte Warande 
ligt vlakbij en met die zonnige eerste 
dagen van vorige week 
De eerste zitting werd ingezet met de 
artikelsgewijze bespreking van de be
groting van Nationale Opvoeding, 
waarbij VU-kamerlid Willy KUUPERS 
het vooral had over de opleiding van 
de geneesheren, waarover reeds heel 
wat vragen werden gesteld, die tot op 
heden onbeantwoord bleven De V U 
IS in dit verband van oordeel dat de uni
versitaire fakulteiten moeten geraad
pleegd worden. Tot slot herhaalde de 
h Kuijpers nog enkele vragen • in hoe
ver wordt rekening gehouden met de 
sociologische opleiding van de studen
ten geneeskunde , wordt rekening ge
houden met de aangroei groepsprak-
t i jk, wat gebeurt er met de paramedi
sche opleiding"? 
Zijn kollega VU-kamerlid Jaak VAN-
DEMEULEBROUCKE herinnerde mi
nister De Croo op zijn beurt aan vroe
ger'gestelde doch onbeantwoord ge
bleven vragen betreffende de onder
wijsvernieuwing, waarover trouwens 
de vragensteller een debat in de- Kul-
tuurraad verkiest In de samengevoeg
de gemeenten rijst ook een probleem 
voor de gemeentescholen terwijl de 
keuze voor pluralistisch onderwijs nog 
met bestaat Daarom is de h Vande-
meulebroucke van mening dat de over
heveling der scholen best tot 1 januan 
a s zou verdaagd worden 

Minister De Croo antwoordde dadelijk 
en zei o m dat er geen sprake is van 
de verlenging van de opleiding der 
huisartsen zodat er geen reden tot agi
tatie bestaat Inzake onderwijsvernieu
wing zullen de reakties van de betrok
ken kringen in de kamerkommissie 
besproken worden, terwijl de school-
paktkommissie de problemen iz over
heveling eerstdaags zal behandelen In 
de kwestie van het VSO is ruime kon-
sultatie geboden Voor het gemeente
lijk onderwijs in samengevoegde ge
meenten heeft de minister kontakt 
genomen met zijn kollega van Binnen
landse Zaken 

Kamerlid Vandemeulebroucke kondig
de op het einde van het debat aan dat 
de VU-fraktie tegen de aanpassing 
van de begrotingen 1975 NO zou 
stemmen omdat de achterstallige wed
den ruim meer dan één miljard belo-

• ^ 

pen Zelfs voor 1971 en 1972 werd de 
toestand thans nog niet geregeld i 
« W I J zullen tegenstemmen om te pro
testeren tegen de stelselmatige onder
schatting van de begrotingskredie
ten » aldus tot besluit ons kamerlid 
In verband met het wetsontwerp tot 
wijziging van de wet op het zeevaart-
onderwijs beloofde minister Chabert 
het voorstel tot rationalisatie van het 
thans nog zeven verschillende inrich
tingen tellende zeevaartonderwijs wel
willend te zullen onderzoeken 
Behalve de stemmingen (o a over 
amendementen van de hh Kuijpers en 
Vandemeulebroucke, en over de mo
ties na de VU-interpellaties) en de 
regeling der werkzaamheden was 
daarmee de kous af Deze week inter-
pelleert VU-kamerlid Luk VANSTEEN-
KISTE over « de veelvuldige verduiste-
nngen bij het bestuur der postchecks » 
(ruim 1 miljard zoek i) 

KULTURELE UITSTRALING... 
Uit een antwoord van de minister van Bui
tenlandse Zaken op een vraag van sena
tor Houyaux blijkt dat de funktie van kultu-
reel attaché in de Belgische ambassades 
te Parijs, Londen en Washington wordt 
waargenomen door diplomaten van de 
Franse taalrol. VU-kamerlid Vandemeule
broucke vroeg nu aan minister Van Elslan-
de, wat deze kulturele attaches doen voor 
de uitstraling van de Nederlandse kuituur 
in de betrokken landen. Dat is dan voor 
Parijs het onderwijs Nederlands in Frank
rijk (wat wel zeer weinig is), voor Londen 
koncerten van Vlaamse musici en enkele 
tentoonstellingen (ook niet «vet») en voor 
Washington eveneens tentoonstellingen. 
Veel is dat niet en het getuigt evenmin 
van veel entousiasme en verbeelding. De 
Nederlandse Kultuur-minister mevrouw 
De Backer (naar wie de heer Van Elslande 
verwijst als opdrachtgeefster) zou dus 
heel wat meer richtlijnen aan die attaches 
kunnen geven, in afwachting dat er voor 
deze funktie ook meer nederlandstaligen 
benoemd worden. Stof voor een nieuwe 
vraag: hoe ziet de taai verhouding er uit 
bij de kulturele attaches in onze ambassa
des '' Duidelijk is intussen toch dat een N-
talige attaché meer zal doen voor de uit
straling van zijn en onze kuituur dan een 
F-talige. 

LEEUWEVLAG AAN 
RIJKSWACHTKAZERNES 
Volgens minister Vanden Boeynants (op 
vraag van VU-kamerlid mevrouw De Ke
gel) bestaat er niet het minste bezwaar 
tegen het bevlaggen met de nationale 
vlag en de vlag van de kultuurgemeen-
schap «wanneer de aard van de plechtig
heid het vereist of dit met de plaatselijke 
gebruiken overeenstemt» Normaal moe
ten dus op 11 juli a.s. deze vlaggen gehe
sen worden aan alle rijkswachtkazernes. 

MAISON DE LA CULTURE 
NEERLANDAISE 
De aandacht van minister De Backer 
werd door VU-kamerlid Paul Van Grem-
bergen gevestigd op het voornemen van 
de Nederlandse regering een krediet te 
voorzien als bijdrage tot de oprichting 
van een < Maison de la Culture néerlandai-
se» te Rijsel. De minister beloofde kon-
takt op te nemen met de Nederlandse 
regering ten einde te onderhandelen over 
deze aangelegenheid. Hopelijk volgt de 
Belgische regering dra het voorbeeld van 
Den Haag. 

PROMOTIE VAN 
HET NEDERLANDS 
Uit het antwoord van de minister van 
Nationale Opvoeding op een vraag van 
VU-kamerlid Willy Kuijpers blijkt dat de 
lesgevers Nederlands m Frankrijk jaar
lijks bijeenkomen om hun leermiddelen 
aan te passen en hun onderwijs te koordi-
neren. Er is een gratis zomerkursus Neder
lands aan de RUG en ten slotte een jaar
lijkse bijeenkomst van de docenten Ne
derlands te Parijs. In de Bondsrepubliek 
zijn twee jaarlijkse bijeenkomsten voor 
lesgevers Nederlands voorzien en sinds 
Vijf jaar een zomerkursus Nederlands in 
het postuniversitair centrum in Limburg. 
Er worden nog steeds in het kader van de 
wet van 18 januari 1975 leerkrachten ter 
beschikking gesteld voor het onderwijs 
van het Nederlands met behoud van wed
de. Er werd ook een subkommissie voor 
de gelijkwaardigheid van diploma's en 
effectus civilis opgericht in het kader van 
de kulturele akkoorden met Nederland. In 
het kader van de zelfde akkoorden houdt 
sinds 1972 een Belgisch-Nederlandse 
subkommissie voor de neerlandistiek vijf 
jaarbijeenkomsten, tot koórdinatie en sti
mulering van het onderwijs van het Neder
lands m het buitenland. 

ZOVEELSTE WAALSE FANTASIETJE 

LUCHTVERBINDING LUIK-CHARLEROI-LONDEN 
Op 3 mei a.s. wordt de luchtverbinding 
Luik-Charleroi-Londen ingevlogen en in 
oktober start de rechtstreekse luchtlijn 
Luik-Londen. Daarmee krijgt de Waalse 
staatssekretaris Gol zijn zin en zijn we 
het zoveelste Waals prestige-projekt rij
ker. Want het staat nu reeds vast dat bei
de luchtverbindingen verlies zullen boe
ken omdat ze niet aan een behoefte vol
doen en omdat ze zelfs met Sabena niet 
kunnen konkurreren. 
Om te beginnen : de spoorverbindingen in 
ons land zijn zo dicht en zo snel dat men 
zich afvraagt, of er met een luchtverbin
ding werkelijk van tijdwinst kan gespro
ken worden. En zo er al een minieme tijds
winst zou inzitten, dan zal deze weer verlo
ren gaan door het gebruik van trager vlieg
tuigen dan deze van de Sabena. Boven
dien zal de passagier genoegen moeten 
nemen niet alleen met een trager verplaat
sing^ maar ook met minder komfort, ver
mits hef om schroefvliegtuigen met 
slechts 15 zetels gaat, zonder drukkabine, 
zonder stewardessen, zonder toiletten, en 
zonder bagagebergplaats ! 
Dit gemis aan komfort en de faktor tijd zul

len een grote rol spelen. De prognoses 
zijn 10 passagiers per dag voor Londen 
en 5 voor Parijs (bijaldien op Parijs gevlo
gen wordt, wat slechts normaal zou zijn, 
vermits Frankrijk voor de Walen en de Bel
gische patriotten toch altijd «la mère 
patrie » is geweest). 
Er blijken nog andere onzekerheden. Zijn 
er« stand-in »-toestellen voorzien ? De aan
wezigheid van reserve-toestellen is van 
groot belang voor de regelmaat van de 
verbindingen: geen verzekerde regel
maat, geen goede faam en dus geen stij
gend gebruik. 
De Financieel Ekonomische Tijd (waaraan 
we deze gegevens ontlenen) stipt in diplo
matische stijl hierbij aan •> dat deze verbin
dingen van het 3e niveau op een vrij sim
plistische manier boven de doopvont 
werden gehouden >? Het blad vraagt zich 
af, of men al die verbindingen niet beter 
aan één pool had toevertrouwd, met alle 
waarborgen geboden door vloot, organiza-
tie en infrastruktuur 
Dat wij niet alleen kritisch staan tegen
over deze « stunt» blijkt uit het feit, dat de 
stad noch de provincie Luik weigerden, 

financieel bij te springen. Ook Sabena 
maakt verstek (ondanks de «solidarité 
francophone »). De «Waalse Streekekono-
mie» is dan ook de voornaamste geld
schieter, met een schromelijke onder
schatting van de financiële behoefte en 
een te gevleide overschatting van de 
opbrengst. Er worden 24 miljoen geïnves
teerd voor een periode van 4 jaar Maar 
insiders zien het eerste jaar reeds ein
digen met 16 miljoen verloren kapitaal. 
Dan zouden er nog 8 voor 3 jaar overblij
ven. Men kan er nu reeds op aan, dat de 
nieuwe luchtverbindingen de grootste 
moeite zullen hebben om de nodige klièn-
teel te veroveren. Aan de wet van vraag 
en aanbod zal de politiek niets kunnen ver
anderen 
Heel dit prestigegeval bewijst eens te 
meer, de Belgische wanorde op gebied 
van zee- en luchthavens. Net in het jaar 
dat over de toekomst van Sabena (fusie 
met of opslorping door KLM of gewoon 
likwidatie vermits Sabena op zichzelf 
onleefbaar is gebleken) komt men met 
een ovejhaastig in mekaar geflanst presti-
geprojekt voor de dag in plaats van een 

oplossing in Benelux-, later in Europees 
verband af te wachten, oplossing die de 
opschorting van bepaalde verbindingen 
tot gevolg zal hebben en bvb. een herver
deling zal veroorzaken (vluchten op Azië 
vanuit Schiphol, vluchten op Afrika vanuit 
Zaventem). Ook het 3de niveau zal de 
invloed van deze evolutie op niveau 1 en 
2 ondergaan. Maar de Walen zijn nu een
maal allergisch voor Benelux, en bezeten 
door naijver ten opzichte van Vlaanderen 
(vandaar het kompensatie-kompleks) en 
daarom staan ze te trappelen van onge
duld in plaats van zoveel betere kansen af 
te wachten. De ekonomie volgt echter een 
eigen wetmatigheid en er komt een tijd, 
dat met de Waalse kinderachtigheid geen 
rekening meer zal gehouden worden. 

Er zou intussen van Vlaamse zijde duide
lijk moeten worden gesteld dat er vanzelf
sprekend geen sprake kan van zijn, even
tueel de beruchte solidariteit in te roepen 
of met de bekende truuks geld uit Vlaan
deren in projekten over te hevelen, die op 
zijn minst gezegd voorbarig en zeer twi}-
fel'Schtig zijn. 
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FEDERALISME MET TWEE 
Het motto van het negenender
tigste Vlaams Nationaal Zangfeest 
is « Federalisme met twee ». 
Met dit motto sluit het ANZ aan bij 
een ontwikkeling in de Vlaamse 
Beweging die door een grote 
meerderheid van de Vlamingen 
wordt goedgekeurd. 
Enkele jaren geleden zei de h. Eys-
kens, toen eerste-minister, in het 
parlement: « De tijd van het unitai
re Belgiè is definitief voorbij.» 
Op 10 januari 1976 had te Antwer
pen een koliekuium plaats over de 
staatshervorming waarbij werd 
vastgesteld dat de eminente leden 
professoren van het paneel tot 
een vnj grote eensgezindheid zijn 
gekomen betreffende de volgende 
beginselen. 

1. De bestaande grondwet wekt 
een algemeen onbehagen. Zij 
moet herzien worden. 

Vlaanderen en Walloniè moe
ten elk eigen wetgevende en uit
voerende organen krijgen. 
De kulturele autonomie moet 
verruimd worden tot het onder
wijs. 

Kultuurraad en gewestraad 
moeten versmolten worden. 

De deeigemeenschappen moe
ten over eigen fiskale middelen 
kunnen beschikken. 

6. Brussel is geen derde partner, 
wel een Brussels stadsgebied 
dat met meer uitgebreid mag 
worden. 

DE FOTO'S 
Jef Eibers, de Viaams-Brusselse bard die 
niet meer hoeft te worden voorgesteld, zijn 
scherpe, geëngageerde teksten zijn stne-
mende zweepslagen op de buil Brussel 

Leonce Gras, de dirigent de man die wat in 
de armen heeft 

Kris Yserbijt, de gouden stem die samen 
met Marcel Hendrickx dit 39® Zangfeest 
aan mekaar zal praten 

Valeer Portier, ANZ-voorzitter die zoals tel-
kenjare de stand van Vlaamse zaken zal 
maken en de nchtlijnen voor de komende 
maanden zal uitstippelen 

Jef Burm, die de gnm- en de glimlach weer 
een kans zal geven i 

Sportpaleis, deze vertrouwde stolp die 
weer duizenden Vlamingen zal bergen De 
koepel van waaruit het Vlaamse strijdlied 
over geheel Vlaanderen zal weerklinken. 

Sticker: de Zangfeeststicker (lOfr), echt 
iets voor verzamelaars' 

Werken verder mee de tekstauteurs An
ton Van Wilderode en Louis Verbeeck Ann 
Christy, Dansa Ritmica, dansgroep Imago 
De dirigenten Roger Leens, Theo Mertens, 
Fernand Van Durme, Juliaan Wilmots De 
komponisten Peter Cabus en Herman Roel-
strate Het uitgebreid koperensemble Theo 
Mertens en de koren Ars Musica (Merk-
sem), Con Amore en Carmina (Ekeren), 
Jubilate (Berchem-Borgerhout), Musica No
va (Boom), Philharmonisch koor (Antwer
pen), Arthur Verhoevenkoor (Brasschaat) 
en Zingende Wandelknng (Antwerpen) 

De Artiestenmis op de voormiddag van het 
Zangfeest gaat door in de Carolus Borro-
meuskerk om 11 u 30 Dit jaar wordt deze 
h mis speciaal opgedragen voor de in 1975 
overleden Vlaamse komponisten en dirigen
ten en dan meer in het biezonder Mark Lie-
brecht, die tevens beheerder van het ANZ 
was De homilie wordt gehouden door Bart 
Mesotten en het koor Musica Nova uit 
Boom zal o I v Roger Leens werk van deze 
betreurde komfjonisten uitvoeren. 

Onze staatsstruktuur moet ver
eenvoudigd worden met nog 
slechts drie beleidniveaus: 
staat, gewest en gemeente. 
Het federalisme met twee is on
afwendbaar. 
Het blijft ons laatste redmiddel 
tegen het separatisme dat niet 
door het ANZ gewenst wordt. 

Zelfs prof. Mast heeft gezegd • 
«Het IS misschien onze laatste 
kans!» 

Het Zangfeest 1976 staat dus 
midden in de aktualiteit van de 
Vlaamse Beweging. Duidelijk is 
dat het motto aanvaard wordt 
door een zeer grote meerderheid 
van de Vlamingen. 

SrVUMföNiTIONAAL 
ZAMIFEEST-23MEI1976 HOEKOMJED'ERIN? 

De gereserveerde zitplaatsen kosten 250 fr. (1 ® rang), 200 fr. (2^ rang), 
150 fr. (3^ rang), 125 fr. (4^ rang) en 100 fr. (5^ rang); niet-gereserveerde 
plaatsen: 70 fr. 
Groepen van minimum 20 personen, houders van een kultureel Jongeren-
paspoort of Plus-3-Pas bekomen de kaarten aan aanzienlijke verminde
ringen 
De plaatsbespreking kan gebeuren bij Muziekhandel De Monte, Vrijheid-
straat 30-32, Antwerpen (iedere dag open van 9 uur tot 12 uur en van 14 
uur tot 18 uur, 's zaterdags tot 17 uur). 
Telefonische reservatie is alleen mogelijk via het ANZ-sekretariaat, Vrij-
heidstraat 30-32 - Antwerpen (tel. 031737.93.92 - 37.96.43), waar men ook 
gratis propagandamateriaal en de zangfeeststicker kan bekomen. 
De kaarten kan men ook bekomen door overschrijving op prk. 000-
0096336-15 tn.v. ANZ-Antwerpen. 
Voor een veilige verzending stort men 7 fr., 15 fr. (meer dan 10 kaarten) of 
25 fr. (meer dan 20 kaarten) meer. 
De kaarten worden dan per bnef toegezonden. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (arr) 

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 sekretans Wim Claessens, 
Pastoor Deensstraat 19 2510 te Mort-
sel telefoon 55 39 09 

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 

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 bussen ' 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 
gratis op het sekretariaat 

EKEREN 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Personen die zich kandidaat willen 
stellen voor de gemeenteraadsverkie
zingen dienen hun nöam en adres 
mede te delen aan het VU-Sekreta-
naat, Geestenspoor 72 Ekeren Tel 
41 0441 

MERKSEM 

VLAAMSE KRING GROENINGHE 
Iets voor de liefhebbers van de rein
ste Antwerpse folklore, wordt ons 
bezoek aan de « Poesje » op dinsdag 
11 mei e k We komen samen op de 
Grote Markt, aan Brabo, om 19 u 30 

stipt, waar we worden afgehaald door 
de traditionele harmonikaspeler We 
worden dan vergast op de voorstel
ling van « De Leeuw van Vlaanderen » 
en « De Maagd van de Burchtgracht -
Deelnameprijs is fr 40 ( rogramma 
inbegrepen) De plaatsen zijn beperkt 
Onze volgende aktiviteit wordt de uit
stap naar Rupelmonde op donderdag 
27 mei We gaan met eigen wagen, 
maar nemen natuurlijk de autolozen 
mee Vertrek aan VI Huis Tijl, Breda-
baan 298 om 13 u 30 stipt Op het 
programma o m een verzoek aan de 
tentoonstelling « Uilenspiegel in Euro
pa » en « Reinaart de Vos in het Schel-
deland » 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Persoonlijke kontakten en gesprek
ken zijn een van de meest efficiënte 
vormen van propaganda waarmee 
men vele personen kan bereiken Met 
ons afdelingsblad bereiken we echter 
alle inwoners van Merksem We kun
nen trouwens nog steeds mede
werkers gebruiken om de verdeling 
van ons blad nog beter en vlotter te 
laten verlopen Al wie ons hierbij wil 
helpen, mag zich steeds aanmelden 
op het sekretariaat, Trammezandlei 
11, tel 4602 79 Ook financiële steun 
IS natuurlijk welkom op onze rekening 
nr 414-1095401-16 bij de Krediet-
bank-Merksem 

MAANDKALENDER MERKSEM 

5-5 Vu-bestuursvergadering om 
20 u in Ontmoetingscentrum Breda-
baan 298 
11-5 Vlaamse Knng Groeninghe 
gaat naar de «Poesje» Samenkomst 
om 19 u 30 op de Grote Markt te 
Antwerpen 
13-5 voor onze gepensioneerden 
Jonger dan je Denkt, om 15 u in Tea-
ter 2060 Inkom fr 40 
19-5 VU-kernledenvergadenng om 
20 u 30 in Ontmoetingscentrum, Bre-
dabaan 298 
20-5 voor onze gepensioneerden 
Jonger dan je denkt, om 15 u in Tea-
ter 2060 Inkom fr 40 
27-5 Vlaamse Kring Groeninghe 
gaat op uitstap naar Rupelmonde ver 
trek om 13 u 30 aan VI Huis Tijl, Bre-
dabaan 298 

- W O M M E L G E M 

KWISWEDSTRIJD 1976 
De tweede avond van kwiswedstnjd 
1976 — ingericht door de plaatselijke 
VU-afdeling — in de plaatselijke pers 
sfeervol, sympatiek, spannend en 
sportief genoemd heeft ook tijdens 
de tweede avond aan alle verwach
tingen beantwoord 

OPTIEK 
W A L T E R R O L A N D 

ANT;VERPEN 5S KERKSTRAAT 

Tel. (031)35.98.26 
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Overwinnaar werd — voor de twee
de keer — de Wommelgemse Heem-
kundige Kring •< De Kaeck •> voor Ter-
nesse V V dat vong jaar de laatste 
plaats behaalde 
Een aansporing menen wij voor de 
ploegen die overtuigd zijn beter te 
kunnen dan de plaats die zij dit jaar 
behaalden 

Voor deze laatsten willen wij de woor
den herhalen die de jury-voorzitter 
Wim Duys uit Broechem nchtte tot 
dezen «Neem een les aan Ternes-
se» 
Hierna volgt de volledige uitslag 
1 Heemkundige Knng «De Kaeck» 
219 ptn , 2 Ternesse V V 177, 3 
Tafel Tennis Kring 166, 4 Willen Is 
Kunnen (Biljartklub) 154, 5 Wommel
gemse Turners 100 , 6 Wommelgem
se Atletiek Vereniging 98 , 7 Davids-
fonds 95 , 8 DONAR-volleybalklub 
88 9 KH De Verbroedenng 80 9 
Luc Govaerts - supportersklub 80 
Blijft ons nog, alle deelnemers en 
medewerkers voor hun medewerking 
en aanwezigheid te danken, voor het 
weilukken van onze Kwis 1976 
Tot volgend jaar i 

V L A A M S NATIONAAL ZANGFEEST 
Het IJzerbedevaartkomitee van Broe
chem en omstreken legt een of meer
dere bussen in naar het Zangfeest te 
Antwerpen op 23 mei 1976 om 
14 u 30 
Kaarten — alleen voor inschrijving 
van en voor de autobus — aan 
200 fr vermeerderd met 35 fr ver
plaatsing heen en terug verkrijgbaar 
op adres Welkomstraat 166 en tel 
53 8668 
Alle verdere inlichtingen zullen mede
gedeeld worden 

MECHELEN 

MEDEDELING 
De kiesraad van de Volksunie Groot 
Mechelen samengesteld uit de be
stuursleden en mandatarissen van de 
afdelingen Heffen, Hombeek, Leest, 
Mechelen Muizen, Walem, heeft met 
96 % der stemmen op de vergade-
nng van woensdag 21/4 de hierna 
vermelde modellijst voor de gemeen
teraadsverkiezingen van oktober 
goedgekeurd 

1 Ir Oscar Renard, gemeenteraadslid 
Mechelen, 2 Senator Wim Jorissen, 
gemeenteraadslid Mechelen, 3 Dr 
Walter Jaspers, gemeenteraadslid 
Hombeek, 4 Kns Van Esbroek, ge
meenteraadslid Mechelen, 5 Hilda 
Uytterhoeven, provincieraadslid Me
chelen 6 Kandidaat fuziegemeente 
(nog aan te duiden), 7 Bart Denijn, 
Mechelen 8 Herman Keldermans ge
meenteraadslid Mechelen 9 Kandi
daat fuziegemeente, 10 Staf Goo-
vaerts, Mechelen 11 Kandidaat fusie
gemeente 12 Koen Van Nieuwenho-
ve Laatste kandidaat is Julienne Van 
Herp, sekretaresse van de Volksunie 
afdeling Mechelen 
Als toekomstige kandidaten voor de 
K O O werden aangeduid 1 Bob Dos
fel, KOO-hd , 2 Koen Van Nieuwenho-
ve , 3 Een kandidaat uit Hombeek 

r 
VUJO'S AKTIEDAG 
GEMEENTEBELEID 

NAAR EEN ALTERNATIEF GEMEENTEBELEID. 

Z O N D A G 9 MEI - UNIVERSITAIRE INSTELLING ANTWERPEN 

Programma 

1000 u Inleiding door Eddy Gaublomme 
1030 u Sektievergaderingen 

Sektie 1 Een nieuwe demokratie m de gemeenten 
— Inleiding door Anita Viaene 
— Getuigenissen van mensen uit buurt- en wijkwerking 
— Zoeken naar aktiemiddelen 

Sektie 2 Een open jeugdbeleid 
— Inleiding door Bert Van den Boer 
— Getuigenissen van mensen uit het jeugdwerk 

12 u Middagpauze met informatie- en ideeenbeurs, diaproiektie 
over het gemeentebeleid 

14 u Plenaire zitting met 

— Verslagen van de sekties 
— Toespraak door C van Waterschoot PPR-kamerlid uit Nederland 
over «openheid en participatie» 
— Optreden van kabaretier Luk De Smet, winnaar van het Humor
festival Heist 
— Toespraak door VU-kamerlid Andre De Beul 
— Slottoespraak door Johan Sauwens, VUJO-voorzitter 

Einde rond 17 u 

De UIA-gebouwen, Universiteitsplein 1 te Wilrijk, zijn te bereiken i 
bus 17 vanaf het Centraal Station en met bus 25 vanaf het Grc 
plein 
Belegde broodjes, koffie en drank ter plaatse verkrijgbaar 

iet I 

J 
r 

'm 
APRIL 

30 Hove om 20 u in huize «Reinaert» Mortselsesteenweg 21 
I jzerbedevaartavond Film en dia's vonge IJzerbedevaart, met 
film «Aan de kleine nvier» 

MEI 
4 

20 
30 

Antwerpen Eerste wijkvergadenng 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 Kwis, te 20 u 30 sekretariaat Onderwerp allerlei 
Niel Rupel- en Schelderally van VU-Niel Toeristische zoek
tocht voor beginnelingen en oriëntatie voor gevorderden Prach
tige prijzentafel 

V 
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V 

MEI 

1 Asse : « Vlaamse nacht voor Vlaamse macht i Nachtbal, inge
richt door de VU-afdelingen Asse, Zellik en Mollem In de feest
zalen van het Koninklijk Ateneum, Nieuwstraat 
Orkest Tyroler Holzhacker Blaskapelle Discobar Free Achon 

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 sekretariaat Kerk
straat, 145 Tel 7207157 

8 Dworp : Groot drankstoempersbal, vanaf 20 u 30 in de Vrede-
zaal Toegang 50 fr Orkest The Playboys 

BRABANT 

BRUSSEL (Aggl.) 

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 

r 
APRIL 

29 Genk : Arrondissementsraad Tongeren-Maaseik, In aanwezig
heid van algemeen sekretaris Paul Peeters, te 20 u. in De 
Slagmolen. 

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: Vergadering 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 

27 Eksel-Hechtel : Eerste bal van onze VU-afdeling, te 20 u in zaal 
't Vlaske, Eindhovensebaan 33, te Eksel Wij verwachten alle 
vrienden 

JUNI 

V 
12 Hassel t : Provinciaal kongres van de Limburgse Volksunie 

(beide arrondissementen) met het oog op de gemeenteraads
verkiezingen, K u f t u r ^ e l C e n t r u n ^ 

TONGEREN-MAASEIK (arr.) 

Het arrondissementeel bestuur 
roept alle VU-leden, lezers van WIJ 
en sympathisanten van de partij op 
om talrijk aanwezig te zijn op het 
arrondissementeel bal op zaterdag 1 
mei a.s. in het Kultureel Centrum te 
Neeroeteren. Het weze een dende
rende inzet van de kampanje voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in okto
ber. 

BREE 

BAL 

Op zaterdag 10 apnl ging het jaarlijks 
Vlaams herfstbal door in de parochie
zaal van Tongerlo-Opitter 
De opkomst overtrof alle verwach
tingen , méér dan 500 mensen kwa
men met ons meevieren, de enen al 
vroeger dan de andere In twee zalen 
werd er heel wat muziek gemaakt, in 
de zaal door de Hitch Hikers, in de bar 
door DJ J Colson 
Provincieraadslid Jaak Gabnels heet
te allen hartelijk welkom en hield laat 
op de avond een warme oproep tot 
medewerking bij de komende ge
meenteraadsverkiezingen 
De eerste dans werd in de zaal inge
zet door gemeenteraadslid A Ous
ters met mevr Jaak Dreezen terwijl in 
de bar schepen Bosmans de dans 
inzette met mevr schepen Coninx 
Tot zeer vroeg werd er gezellig ge
danst, gekeuveld enz Onder aanwe
zigen vermelden we o m Senator Van-
derkerckhove, schepen en mevr Co
ninx van Meeuwen, schepen en me-
/rouw Bosmans van Opitter en de 
gemeenteraadsleden A Ousters van 
Bree, Jaak Dreezen, Jef Thielens, 
mevr Verslegers en Jan Clijsters van 
Opitter, Jef Cornelissen en Leo Pie-
ters van Maaseik Ook VUJO-voorzit-
ter Johan Sauwens was present (sa
men met Bert Vandeboer en Piet 
Gabriels van de VUJO) Daarnaast 
was ook Yvan van Bockrijck namens 
het arr bestuur aanwezig, evenals 
een afvaardiging van de afdeling 

enzomeer Alle hulp wordt met dank 
aanvaard 

GROOT-DILBEEK 

V U J O 

Onze eerstvolgende vergadering 
gaat door op vrijdag 30 april om 20 u 
stipt in lokaal <• 1 » van Ontmoetings
centrum Westrand, Kamerijklaan te 
Dilbeek Komt er nu ook eens iemand 
uit Kapelle en Bodegem ' Iedereen is 
welkom Op deze vergadering zullen 
volgende punten besproken worden 

— Ons tijdschriftje verschijnt voor de 
tweede maal (wie doet wat '^) 
— Twee dagen op ijzerbedevaart 
— Ledenwerving 
— Wat doen we op 11 j u l i ' 

Is er iemand die ons ergens in Groot-
Dilbeek een permanent lokaal kan 
bezorgen"? Telefoneer hiervoor naar 
Piet Ronsijn Tel 569 41 78 Dank u 

SCHAARBEEK 

Om het bijwonen van het Vlaams-Na
tionaal Zangfeest (zondag 23 mei te 
Antwerpen) te vergemakkelijken voor 
onze leden, zal er een toerwagen inge
legd worden De bestuursleden zullen 
het zich tot een genoegen maken om 
met een inschrijvingslijst onze leden 
te bezoeken, zodat die zich dan kun
nen laten inschrijven voor de verplaat
sing naar Antwerpen 
Dezelfde regeling zal eveneens toege
past worden voor de deelname aan 
de IJzerbedevaart op 4 juli 

Maaseik, Eigenbilzen, Valmeer, Maas-
mechelen, Dilsen enz 
Volksvert Raskin en Prov raadsl Th 
Schoofs waren verontschuldigd Alles 
te samen een zeer geslaagd bal dat 
voor de aanwezigen echt gezellig en 
voor de verdere werking zeer belang
rijk IS 
Onder de medewerkers vooral een 
welverdiend woord van dank aan J 
Geussens (alg leiding), C Thaens, M 
Domen en A Ousters, N Essers, M 
Cleeren en vele vele anderen Ook de 
mensen van de parochiezaal verdie
nen een hartelijke dank voor hun pui
ke medewerking Ondervoorzitter J 
Dreezen die het gros van de voorver
koop voor zijn rekening nam dient 
eveneens speciaal vermeld 
Tot na 10 oktober voor ons overwin
ningsbal 
VUJO 

Op zaterdag 8 mei om 11 30 in cafe 
Den Engel Tongerlo-Opitter gaat de 
volgende VUJO-vergadering door 
o l v E Eyckmans de plaatselijke VU-
JO-voorzitter en in aanwezigheid van 
Jaak Geussens Vooral de propagan
da bij de komende verkiezingen staat 
op de agenda 
Zeer belangrijk en iedereen op 
post 111 

ADVIESRAAD 

Op dinsdag 6 april ging de tweede 
adviesraad door in cafe Cambnnus 
Bree Al de aanwezigen danken we 
van harte om hun echt overtuigende 
steun en raad voor onze akties Vol
gende samenkomst in cafe Het wit 
Paard, Peerderbaan, op dinsdag 18 
mei om 20 uur W e verwachten allen i 
BELASTINGBRIEVEN ' 

Dit werd dit jaar voor de 5e opeenvol
gende maal georganiseerd met fantas
tisch sukses Uet eerste jaar hadden 
we 120 brieven, dan 250, dan iets 
over de 500, vorig jaar al meer dan 
700, de eerste cijfers (we zijn nog 
maar 2 weken bezig en zitten reeds 
over de 500) 
Hiervoor hebben vooral Jef Iven en 
Jaak Gabnels zich enorm ingespan-

LIMBURG 
nen Ook de andere bestuursleden als 
Adriaan Custers, en degenen die voor 
het transport zorgden willen we langs 
deze weg eventjes in de bloemen zet
ten 
De mensen van ons kanton weten dat 
ze bij de Volksunie terecht kunnen i 
Aan Jef Iven een speciaal woordje 
van dank omdat hij evenals J Hardy 
in het verleden ons steeds op een fan
tastische wijze heeft geholpen Een 
paar jonge boekhouders oefenen nu 
al om volgend jaar ook mee te helpen, 
u ziet 111 
VU-BESTUUR 

Op dinsdag 4 mei gaat de maandelijk
se bestuursvergadering door in cafe 
Jan Kosten, Maaseikerbaan te Opit
ter Er staat heel wat op de agenda, 
dus iedereen op post om 20 uur i 
IJZERBEDEVAARTKOMITEE 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
dit komitee gaat het zelf volledig de 
organisatie van de deelname aan de 
jaarlijkse IJzerbedevaart in handen ne
men Er werden reeds 2000 stickers 
uitgegeven welke de kas van dit komi
tee moeten helpen spijzen 
Proficiat aan het aktieve bestuur o I v 
Jef Neyens, Leo Clijsters, Adriaan 
Custers e a 

BESTUURSVERGADERING 
Net als vorige keren kenden wij deze 
maal weer een zeer goede opkomst 
BIJ het begin wenste voorzitter J 
Gabnels in naam van het bestuur de 
afdelmgssekretaris geluk met de ge
boorte van zijn dochtertje Als eerste 
punt van de dagorde werd het aan
staande lentebal definitief geregeld 
Peter Gabnels bracht daarna verslag 
uit over de aktiviteiten van de plaatse
lijke VUJO-afdeling Behalve het ge
wone sociale dienstbetoon dat enorm 
veel sukses kent zal in verband met 
het uitkomen van de belastingsbrie-
ven een hele reeks extra zitdagen 
worden ingericht in het ganse kanton 

ZO€K€RC]€S 
Socio-kulturele vereniging, gevestigd 
te Brussel, zoekt echtpaar of alleen
staande als concierge 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 

Blankenberge. Jobstudente vanaf 16 
jaar gevraagd voor spijshuis Béarnai-
se, de Smet de Naeyerlaan 86 te Blan
kenberge Tel 050/413654 
Penode Pasen, Pinksteren, juli of 
augustus N 4 9 

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-

De heer Vic Roggeman heeft het nut
tig geoordeeld ontslag te nemen als 
voorzitter van onze afdeling 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit 
voorzitter Roel Plaizier, sekretans 
Alfons Uythethofken, penningmees
ter Albert Vermeulen, propaganda 
Rene Husgen , organisatie Maria La-
fosse , verantwoordelijke VUJO Al
bert Maene, leden Jan Cox, Eddy 
Favoreel, André Verroken 

ST.-KWINTENS-LENNIK 

ZANGFEEST 

Op 23 mei 1976 legt de afdeling Len-
nik een bus in naar het Zangfeest 
Prijs zitplaats 150 fr (bus gratis) 
Vertrek 12 u 30 aan de Kerk te Eize-
ringen Inschrijvingen en inlichtingen 
bij het bestuur 

Verleden jaar werden op deze zitda
gen meer dan 700 belastingbrieven 
ingevuld Ter gelegenheid hiervan 
werd een nieuwe editie van ons kan
tonnaal informatieblad verspreid, 
waann de mensen de indeling van de 
zitdagen zullen vinden Zodra wij in 
het bezit zijn zal er tevens een uitdeel-
krant verspreid worden in het ganse 
kanton 
Onze plakploeg heeft intussen weer 
affichen aangeplakt in heel de omge
ving De volgende bestuursvergade
ring zal doorgaan op 4 mei bij Jan 
Kosten 

KOERSEL 

Op 29 maart had er een bestuursver
gadering plaats Het onderwerp was 
natuurlijk de aanstaande gemeente
raadsverkiezingen in de gefusioneer
de gemeenten Beringen, Paal, Beverio 
en Koersel Het bestuur was van 
mening dat onze afdeling zeer zeker 
de vruchten zal plukken van de inten
se werking van haar leden 
Ook de uitgave van het eerste num
mer 1976 van Vnj-Uit Koersel werd 
besproken Vrij-Uit Koersel is een vas
te waarde geworden in onze gemeen
te en wordt door onze tegenstanders 
steeds meer gevreesd Het beleid van 
het huidige CVP-bestuur wordt enn 
scherp op de korrel genomen en har
de waarheden worden de bevolking 
ter kennis gebracht Het is ongetwij
feld dankzij onze VU-afdeling dat de 
bevolking van Koersel opnieuw politie
ke interesse ver toont 

TONGEREN 

Op zaterdag 10 april organiseerde de 
afdeling in zaal Wouterick een leden-
feestmaaltijd Niet minder dan 90 per
sonen waren hierop aanwezig, zodat 
we van een groot sukses kunnen 
spreken Tijdens de avond werden de 

ervaringen en kennis van dactylogra
fie en Nederlands en Frans steno, 
zoekt betrekking m Brussel of omge
ving 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J Valke-
niers N 52 

Een elektricien en mekanicien met 
ondervinding 
Een koerwerkman, een isoleerder 
voor verwarmings- en stoomleidmgen 
Streek Dendermonde-Aalst 
Kontakt op telefoon 052-423549, Her
man Van Den Abbeele, Losweg 11, 
Schoonaarde N 53 

Naaister, 21 jaar, VU-lid, zoekt pas
sende betrekking, liefst omgeving Eek-
lo eventueel Gent 

Bediende-Vertegenwoordiger wenst 
van werkkring te veranderen Militaire 
dienst volbracht Wie biedt een pas
sende betrekking"? Inlichtingen Volks
vert P Van Grembergen E Hulle-
broeckstraat 14, 9068 Ertvelde Tel 
091-446790 

N 5 5 

kandidaten voorgesteld voor de aan
staande gemeenteraadsverkiezingen 

MAASEIK - NEEROETEREN -
OPOETEREN 

Op zondag 12 apnl vergaderden de 
bestuursleden van de afdelingen 
Maaseik en Neeroeteren-Opoeteren 
in verband met de komende gemeen
teraadsverkiezingen 
Na een uitgebreid verslag betreffen
de de lijst van de kandidaten voor 
deze verkiezingen, werd alle aan
dacht besteed aan het programma 
welk de Volksunie zal presenteren 
aan de bevolking in de volgende 
weken 

Met het oog op de samenvoeging van 
onze gemeenten wordt eerstdaags 
een sticker voorgesteld aan alle inwo
ners Het werd ontworpen aan de 
hand van de wapens van de dne 
gemeenten 

NEEROETEREN-OPOETEREN 

Eerstdaags ontvangt de bevolking 
van Opoeteren en Neeroeteren de 
nieuwe uitgave van ons blad Oeter-
galm Er wordt uitvoerig aandacht 
besteed aan de plaag van onze 
streek het lawaai van de vliegtuigen 
die ons dagelijks overvliegen op weg 
naar Helchteren De fusies komen 
weer aan bod met een duidelijk stand
punt van onze afdeling in dit verband 
U vindt er ook voorstellen aan de 
regering Tindemans wat de sober-
heidsplannen betreft De gemeente 
Opoeteren wordt voor de zoveelste 
keer uitdrukkelijk gevraagd waar de 
telefooncellen voor het centrum en 
Dorne blijven hangen u vindt er nog 
een artikel betreffende een recente 
verklaring van minister Perm, en een 
oproep van de pastorale raad van het 
bisdom Hasselt aan alle politici a pro
pos amnestie 

Gevr voor bureelwerk Periode mei-
okt Bediende Niveau humaniora 
Ook avondwerk Ervaring bureelwerk 
vereist Wonen binnen 19 gemeenten 
Kand schnf t Mon Vandyck, Beize-
gemstraat 47 Bus 7,1120 Brussel N54 

fiflnB€uoL€n 
ELECTRA-BREEpvba 
Electro — Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011 /461188 - 462477 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013 /441742 - 441743 

MIELE - AEG - U N D E 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

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

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
^tc«nhouwersvest, S2 AntWfp«n T»< 03 31 35.83, 
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OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr) 

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

GENT-EEKLO (arr) 

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» 

VUJO 
Voor de VUJO-aktiedag gemeentebe
leid op 9 mei kan men inschrijven bij 
Inge Van Gelder Hertogin Isabella-
kaai 70 Gent 

BIJ het overlijden van uw dierbaren 
Begrafenissen en Crematie 

ACKERMAN 
Phenixstraat 176, Gent 

Tel 091/265071 
DAG EN NACHT TOT UW DIENST 

ZITDAGEN 
KAMERLID FRANS BAERT 

Gent de zitdag van 1 mei ten hui
ze kamerlid Baert gaat met door 
Lovendegem de zitdag van 1 -nei 
(in het Volkshuis Dorpsplein), 
gaat met door 
Deinze de zitdag van 1 mei gaat 
normaal door maar slechts van 
10 tot 10 u 30 
Zeer dringende gevallen telefo
neer naar het nummer 091/ 
2252 06 

AALTER 

KIESFONDS 
Om met kans op sukses de aanstaan
de gemeenteraadsverkiezingen te 
kunnen voorbereiden is er een spe
ciaal kiesfonds opgericht Inlichtingen 
bij alle bestuursleden 

OOSTAKKER - ST-AMANDSBERG 

FVV 
Onze afdeling van de Federatie van 
Vlaamse Vrouwen organiseert van
daag donderdag 29 april e/c, te 20 
uur in de bovenzaal van de parochiale 
kring Achterstraat te Oostakker een 

avond met ingenieur Andre Mertens 
als gastspreker 

De heer Mertens is een deskundige 
inzake havenpolitiek, zette zich in 
voor het behoud van de open Ooster-
schelde heeft allerlei kontakten met 
Nederland en wijdt sinds de laatste 
jaren ook zijn aandacht aan het be
houd van onze Gentse monumenten 
Leden en simpatisanten zijn van harte 
welkom 

BEVEREN-WAAS 

FIETSRALLY VAN VROUWEN
GROEP NELE 
Op zaterdag 8 mei organiseren wij 
een fietstocht voor gans het gezin De 
inschrijvingsformulieren en vragenlijs
ten zijn tussen 13 u en 14 u af te 
halen aan het koetshuis (kasteel Cor-
tewalle] (fiets aan de hand) Prijs per 
inschrijvingsformulier bedraagt 25 fr 
Tot 18 u stipt kunnen de ingevulde 
formulieren binnengebracht worden 
voor nazicht (koetshuis) Onmiddellijk 
hierna worden de prijzen van de win
naars uitgereikt Er zijn talrijke mooie 
pnjzen te verdienen, met als eerste 
prijs een prachtige kinderfiets 
BIJ regen of stormwind verschuiven 
WIJ deze fietsrally naar de daarop vol
gende zaterdag 15 mei 
voor reparatie van lekke banden of 
andere moeilijkheden is er een volg-
wagen voorzien 

WEST-VLAANDEREN 
BRUGGE 

FVV 

De FVV-groep komt samen op 6 mei 
ek in het Breydelhof, in de Suvee-
straat en dit om 20 u precies 
Guido Van In zal daar spreken over 
de hen/orming van het huwelijksgoe-
derenrecht 

Feestzaal. JAGERSHOF. 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, SL-Andries 
Tel 050/31 3210 en 31 3406 

lEPER 

ZOEKTOCHT PER FIETS 
Op zaterdag 1 mei organiseren de 
Volksumejongeren opnieuw een fiet-
senzoektocht met tainjke mooie prij
zen 
Ook zijn er speciale prijzen voorzien 
zoals voor de verstkomende, de jong
ste en de oudste deelnemer enz 
Inschrijving + vertrek aan cafe Rem
brandt (Menenpoort) tussen 13 u en 
14 u 30 

OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUI-
DE 

LEDENSLAG 
We ziin flink op weg om onze leden
slag = 2 % bevolking te winnen i In 
het vijfde frontbencht staan nu al 
negen afdelingen boven het streefcij
fer en bijna in volgorde Oostende-
Centrum, Diksmuide, Leffinge, Zand-
voorde, Gistel Zarren, Koekelare 
Westende, Veurne, Eernegem, Nieuw
poort, Middelkerke, Bredene, De Pan
ne, Kortemark, Merkem Houthulst, Lo 
en De Haan Er zijn slechts vijf afde
lingen die beneden 90 % staan 

OOSTENDE 

VUJO 
Op Paasdag stonden onze vujo-ers 
met viertalige amnestiepamfletten 
aan de voornaamste door toeristen 
bezochte kerken van Oostende Of
schoon geen felle tegenakties te note
ren vielen zal een gedeelte van de 
plaatselijke klerus wel mistevreden 
zijn Trouwens de verkiezingen nade
ren en bepaalde heerschappen vin
den dat ze weer beroep moeten doen 
op de CVP ter vrijwanng van de zgn 
« kristelijke » beginselen i 
DISKRIMINATIE 
Tijdens de vissersmis dit jaar in de 
dekanale kerk was er onverwacht 

veel belangstelling van CVP-zijde 
De geestelijkheid had hen mooi in 
blok plaatsen gereserveerd op de eer
ste rangen, samen met de BSP-sche-
pen Dumarey (wat deed die daar?) 
en de met-Oostendse CVP-senator 
Toen onze Kamerleden opdaagden 
werden zij op een onopvallende 
plaats naar de andere kant verwezen 
(sic I) Liever turks dan paaps i Liever 
een BSP antikerkelijke militant voor
aan in Gods Huis dan gelovige VU-
ers I Het spel begint weer 

KALENDER 

7 mei Veurne — Belangrijke be
stuursvergadering in De Beurs om 20 
u 
9 mei Diksmuide - Uitstap naar 
Frans-Vlaanderen Vertrek aan 
Vlaams HUIS 
16 mei Arrondissementele kolporta-
ge in de vier kantons samen met de 
mandatarissen Verzamelen Karre 
fGistel), Noordzee (Oostende), Beurs 
(Veurne) en Vlaams Huis (Diksmuide) 
telkens om 9 u 30 

OOSTENDE-CENTRUM 

LEDENSLAG 
Slechts zeven nieuwe leden scheiden 
ons nog van de streefnorm i Van 
bepaalde bestuursleden kwam nog 
geen bericht binnen, tenzij ze hun 
ledenoogst in «reserve» houden 
Nochtans zouden wij bij het volgende 
frontbencht van het arrondissement 
in de erelijst willen geraken 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 

LEDENSLAG 
Twee leden, met meer, doch ook met 
minder, houden ons voorlopig uit de 
arrondissementele erelijst i We roe
pen alle bestuursleden op om deze 
karwei zo spoedig mogelijk tot het ver
leden te doen behoren i 

PERVIJZE 

GEBOORTE 
Op 17 apnl kwam bij Adelson Decat 
en Paula Demolder een stamhouder, 
en tevens derde kindje zoon Klaas 
Onze hartelijke gelukwensen aan de 
ouders en veel sukses aan de paas-
zoon 

VEURNE 

MEETING 
De 3e arr meeting gaat in onze stad 
door morgen 30 apnl in het Onthaal-
centrum om 20 u We roepen alle 
WIJ-lezers op om naar senator Frans 

Van der Eist gewezen nationale voor
zitter van de partij, te komen luisteren 
Het centrum moet VOL zitten Ter
loops wijzen we erop dat inzake 
ledenslag onze afdeling achteropge-
raakt We hebben zelfs de eindstand 
van vong jaar nog met bereikt, laat 
staan de streefnorm van OVD Aan 
de slag i 

IZEGEM 

STUDIENAMIDDAG 
Met het oog op de aanstaande 
gemeenteverkiezingen trok het Ize-
gemse VU-bestuur zich op zaterdag
namiddag 10 april in vergadering te
rug Op de agenda stonden het pro
gramma van VU-lzegem, de verkie
zingskandidaten propaganda, timing, 
enz Een vruchtbare namiddag waar
van de resultaten wel later aan de 
oppervlakte zullen komen 

KIESFONDS 
WIJ hennneren eraan dat u nu al ons 
kiesfonds kan steunen Noteer alvast 
het nummer van de VU-rekening 
465-0134301-85 van de Volksunie Ize-
gem Vermeld daarbij «kiesfonds» 
Een aantal leden maakten al een stor
ting over Volg hun goede voorbeeld 

WU TE IZEGEM 
Binnenkort verschijnt ons Izegems pe-
nodiek onder een nieuwe naam « Wij 
te Izegem-Kachtem» Het zal meteen 
de eerste keer zijn dat het verspreid 
wordt te Kachtem Vanzelfsprekend 
blijft het met bij een uitbreiding van de 
naam Ook inhoudelijk zal Kachtem 
aanwezig zijn 

ABONNEMENTEN- EN LEDENSLAG 
De abonnementen- en ledenslag be
schouwt de afdeling Izegem NIET als 
beëindigd Wij gaan door U kan ons 
helpen door vrienden aan te spreken 
of door aan een bestuurslid namen en 
adressen op te geven van mogelijke 
VU-simpatizanten Bij het begin van 
de zomer zullen wij meedelen hoe 
sterk het leden- en abonnementenaan
tal te Izegem gestegen is 

KACHTEM 

VU-PERIODIEK 
Binnenkort verschijnt het VU-peno-
diek ,Wij te Izegem-Kachtem»Het 
wordt in alle huizen gratis verspreid 
dank zij de inzet van een groot aantal 
VU-mensen In feite gaat het om een 
uitbreiding van het Izegemse VU-pe-
nodiek Gezien de fusie met Izegem 
toekomend jaar een feit zal zijn komt 
Kachtem er nu al in aan bod 
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MEI 
2 

16 

heeft ir Andre Mertens te gast Om 20 u in de bovenzaal van 
de parochiale Kring, Achterstraat 

Gent VUJO doet mee aan de voetmars tegen de Defraigne-
weg (Moeskroen-Komen) Voor de bus inschrijven bij Marnix 
Olbrechts, Nieuwland 46, Gent Tel 091/233235 Verzamelen 
om 10 u aan St-Pietersstation 
Gentbrugge Toeristische uitstap per autocar, ingericht door de 
Dr Goossenaertskring Vertrek te 9 u aan 't gemeentehuis 
Pnjs 120 fr Vooraf inschrijven bij de bestuursleden 
Denderbelle Ledenfeest om 20 u in de zaal Gildenhuis Kapel-
lestraat Etentje met gezellig samenzijn (150 fr) Gastspreker 
Paul Martens hoofdredakteur van «Wij» Ook sympatizanten 
zijn welkom 

Beveren-Waas De Vlaamse Vrouwenbeweging Nele organi
seert een fietsrally voor gans het gezin Inschnjven tussen 13 
en 14 u aan het koetshuis (kasteel Cortewalle) 
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 

LASTIGE (FIETSENDE) BRUGGELING 
De maandkrant « De lastige Bruggeling » is een uitgave van de kontestatie de 
kontestatie vooral tegen het CVP-stadsbestuur in het algemeen en de Van Mae-
le-idolatrie in het bijzonder 
Het jongste nummer is gewijd aan de fietsende grootbruggeling Dat is een met 
te onderschatten groep vermits er in 1975 voor Groot-Brugge alleen 86801 
fietsplaten werden afgeleverd tegen 70400 autotaksplaten In een sene artikels 
wordt de problematiek van de fietser in het Brugse nagegaan, allereerst aan de 
hand van wat het blad « de bijbel van de Brugse beleidslieden » noemt het zgn 
struktuurplan In teone wordt wel aan de Brugse fietser gedacht, maar in de 
praktijk komt zijn veiligheid en komfort lelijk in het gedrang Zo is de toestand 
rond het station ronduit gevaarlijk Het is de redaktie van « De lastige Brugge
ling » ook met ontgaan dat b v de nieuwe stenen bruggen, die de oude draaibrug-
gen vervangen soms echte « kameelruggen » zijn, waarover een fietser en zelfs 
een auto met meer geraakt Tenzij het de bedoeling was, alleen nog bruggen 
voor voetgangers te bouwen maar dat moet men dan vooraf zeggen En met 
achteraf dat klinkt nu als een uitvlucht 
In «Groetjes uit Brugge» wordt o a hennnerd aan Van Maeles uitleg over het 
voortijdig ontslag van de sinds kort geridderde Pieter Vandamme en diens 
scherpe reaktie op de Van Maele-bewering 
Ja, dit fietsennummer mag er zijn Voor met gemanipuleerde informatie 15 fr 
betalen is in het vals voorgelichte BW-Brugge met te veel Dat « De lastige Brug
geling » een blad voor alle getijden is, blijkt uit de opsomming van de tema's die 
in volgende nummers zullen behandeld worden jeugdbeleid, landbouw toeris
me sociaal-ekonomische vraagstukken, psichiatne en wat het blad de verkie-
zingsleugens noemt Dit «leugen-nummer» zal zeker eten en drinken zijn i 

r. 
APRIL 

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

MEI 
1 leper Zoektocht per fiets, ingericht door VUJO Inschrijven 

aan cafe Rembrandt (Menenpoort) tussen 13 u en 14 u 30 

2 Diksmuide Arrondissementsraad, te 9 u 30 in 't Vlaams 
HUIS 

7 
9 

16 

Veurne Belangrijke bestuursvergaoenng in de Beurs om 20 u 
Diksmuide Uitstap naar Frans-Vlaanderen Vertrek aan het 
Vlaams Huis 
Arrondissementele kolportage m de vier kantons, samen met 
de mandatarissen Verzamelen. Karre (Gistel), Noordzee 
(Oostende), Beurs (Veurne), Vlaams Huis (Diksmuide), tel
kens om 9 u 30 
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ALS VOORNAAMSTE KOSTUUM-
IN ONS LAND LA TEN WE EENS ( 

ONZE BESTE KANT ZIEN I 
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100 FR 
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bon geldt voor elk 
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FABRIEKSPRIJZEN 
VOOR 

HEMDEN EN DASSEN 
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Mister M of Eskam cadeau prijs. 
Geldig tot 15 mei 1976. 
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S O C W M LCb'^n 

VERENIGING 
VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 
IN VOLLE UITBOUW 
Op zaterdag 1 mei houdt de Vereniging 
van Vlaamse Ziel<enfondsen (VVZ) te 
Gent haar derde l<aderdag. De beide 
vorige kaderdagen, die telkens te Gent 
doorgingen respektievelijk op 1 mei 
1974 en 1 mei 1975, kregen in Vlaams-na-
tionale middens nog niet de aandacht 
die ze verdienen. De Vlaamse Zieken
fondsen blijven voor militanten én man
datarissen vooralsnog een grote onbe
kende. 
Ons blad wil er het zijne toe bijdragen 
om dit te veranderen, en om meer begrip 
en waardering te wekken voor de 
Vlaams-nationale sociale werkers die, in 
alle stilte, reeds heel wat hebben gepres
teerd op het terrein van het ziekenfonds
wezen. In dit nummer brengen wij daar
om een vrij uitgebreid overzicht van de 
aktiviteiten op de vorige VVZ-kaderdag 
te Gent (op 1 mei 1975) en in het volgen
de zullen wij versiag^uitbrengen over de 
derde kaderdag van zaterdag a.s. 

UITBOUW 

VAN EEN VLAAMS 

ZIEKENFONDSWEZEN 
Het was voorzitter dr. Frans Devos die, in 
zijn openingstoespraak bij de aanvang 
van de tv>/eede kaderdag, het voornaam
ste nog eens resumeerde van de eerste 
kaderdag. Naast de situatieschets van de 
Vlaamse Ziekenfondsen in het geheel 
van het ziekenfondswezen in België en 
biezonder In het kader van de Neutrale 
Landsbond, werd als optie genomen een 
Vlaams ziekenfondsnet uit te bouwen dat 
heel het Vlaams land, Brussel Inbegrepen, 
zal bestrijken. 

REGIONALE PRIMAIRE KASSEN 

Teneinde deze globale uitbouw geordend 
en doeltreffend te realiseren werd geop
teerd dit te doen op basis van regionale 
primaire kassen, waarvan de gebieden 
aaneensluiten zonder elkaar te overlap
pen. De grootte van de regio wordt niet 
statisch maar evolutlef gezien ten einde 
te beantwoorden, enerzijds aan de ver
eisten van een snelle uitbouw en efficiën
te dienstverlening, anderzijds aan de 
reële doelmatige leefbaarheid van elke pri
maire kas. 

KOORDINATIE 

Al de Vlaamse primaire ziekenfondsen 
zijn aangesloten bij de Landsbond van 
Neutrale Mutualiteitsverbonden en aldus 
ingeschakeld In het Nationaal Zieken
fondswezen van het RIZIV. 
Anderzijds zijn nu alle Vlaamse Zieken
fondsen, op één na, aangesloten bij de 
Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen 

, (VVZ). Deze vereniging moet als overkoe
pelend en representatief Vlaams orgaan 
de Infrastruktuur en het gezag krijgen om 
de gezamenlijke gestelde doelen te ver
wezenlijken. 

EEN NET OVER VLAANDEREN 

Deze uitbouw van een Vlaams zieken
fondswezen over geheel Vlaanderen is 
nog met voltooid. In meerdere gemeenten 
ontbreekt nog de noodzakelijke sociale 
werker die ter plaatse de ziekenfondswer
king tot een tastbare realiteit maakt. Dank 
zij de steun van de goed uitgeruste regio

nale sekretariaten Is elkeen nochtans bij 
machte die taak te vervullen mits de nodi
ge sociale Interesse. Niemand mag aarze
len zijn aangepaste bijdrage te leveren en 
de V V Z hoopt dat honderden zich zul
len aanbieden voor deze sociale werking. 

EEN VLAAMS SOCIAAL FRONT 

Voorzitter dr. Devos herinnerde er tevens 
aan dat de V V Z als het tweede doel de 
uitbouw van een Vlaams sociaal front 
heeft gesteld, evenwaardig en gelijk aan 
haar eerste doel, namelijk de eigen uit
bouw. De V V Z wil langs haar aange
sloten primaire kassen de infrastruktuur 
bieden of bevorderen voor dit Vlaams 
sociaal front waarin elke aangesloten 
Vlaamse sociale organisatie autonoom 
blijft op haar werkingsterrein, maar zou 
bereid zijn op geordende en gestruktu-
reerde wijze samen te werken In het 
geheel met de andere aangesloten Vlaam
se sociale organisaties, zowel op regio
naal als op nationaal vlak. 

MENSELIJKE EN 

ORGANIZATORISCHE 
ASPEKTEN 
Op de kaderdag van 1 mei 1975 hield 
Dirk Van Leuven, diensthoofd van het 
Vlaams Ziekenfonds West-Flandria Roe-
selare een opmerkelijk referaat over de 
uitbouw van sektles en centrale sekreta
riaten door de Vlaamse primaire zieken
kassen. 
Hoewel de inhoud meer bedoeld was 
voor specialisten acht de V V Z het nuttig 
meerdere Ideeën rulmer te verspreiden 
ten behoeve van leden en belangstellen
den. Mogelijks zet het nog méér Vlamin
gen aan om tot een Vlaamse ziekenkas 
toe te treden. Het geeft de leden Inzicht in 
hun ziekenfonds. 

DUBBELE PERSONEELSSTRUKTUUR 
Alle Vlaamse ziekenfondsen doen ener
zijds een beroep op personeel, vrijgestel
den In vast dienstverband, anderzijds op 
medewerkers die hun aktivlteit en be
schikbare tijd besteden aan sociale dienst
verlening en uitbouw van een Vlaams zie
kenfondswezen. 
Ook van het vast personeel wordt sociale 
Inzet verwacht samen met de vrijwillige 
medewerkers In de sektles en de beheer-
raad. 

ADMINISTRATIE MET EEN MENSELIJK 
GEZICHT 

In een sociale organisatie als het zieken
fonds zijn de menselijke aspekten van 
groot belang, zowel In de verhouding « Zie
kenfonds » t.o.v. « medewerker », als In ver
houding van belde tegenover het aange
sloten lid. De referaathouder stelde als slo
gan voorop: humanisering van de admini
stratie. Dit vraagt van allen die betrokken 
zijn bij de werking van het ziekenfonds 
een blezondere Inzet zodat allen blijk die
nen te geven van een sociale gerichtheid, 
wat zo belangrijk is als administratieve 
nauwgezetheid. 

HET CENTRAAL SEKRETARIAAT 

Dit is het administratief element van het 
ziekenfonds, dat als technisch centrum 
dienstverlenend moet Ingesteld zijn ten 
overstaan van de leden en van de mede
werkers. Organisatorisch bevindt het zich 
tussen het « Verbond » en de leden, recht
streeks of langs de plaatselijke mede
werkers. Het Is zijn taak de medewerkers 
te voorzien van al het nodige om hen In 
staat te stellen hun taak goed te vervul
len. 

ADMINISTRATIEF WERK IS GEEN 
DOEL 

De referaathouder wees erop dat het 
administratief werk geen doel op zichzelf 
is, doch In funktie moet staan van de men
sen voor wie het bestemd Is. 
Het centraal sekretariaat mag niet vastlo
pen in de administratieve rompslomp 
omdat dit de uitbouw afremt en de wer
king verlamt. De taakverdeling In vertlkale 
strukturen maakt van het personeel des
kundigen door specialisatie en rationalisa
tie, hetgeen een betere maar ook een 
snellere dienstverlening betekent. 
Het behoort aan het diensthoofd tijdig In 
te grijpen om korrekties aan te brengen. 

DE SEKTIES 

Als sociale organisatie moet het zieken
fonds dicht bij de leden staan. Praktisch 
komt dit neer op een medewerker of een 
groep medewerkers per gemeente. Zij 
verzorgen de leden en het belangeloos 
dynamisme noemde de referaathouder 
«de sterke schakel» van de Vlaamse zie
kenfondsen. Het Idealisme van 150 jaar 
Vlaamse beweging vindt ook zijn neer
slag In de sociale werking. De leden wel
ke zelf minder stipt hun administratieve 
plichten nakomen berokkenen die mede
werkers soms bijkomend werk dat kan 
vermeden worden. 
De sektles zijn een belangrijk onderdeel: 

ze vormen de verpersoonlijking van een 
bureaukratlsche administratie en leggen 
meer de klemtoon op het menselijk kon-
takt en op de dienstverlening, mede door
dat ze niet beroepsmatig werken. De 
sociale Ingesteldheid en de nauwkeurige 
uitvoering van de taken door de sektles 
zijn het kapitaal van het ziekenfonds. 

DE UITBOUW 

De werking Is belangrijk, maar de uitbouw 
Is even belangrijk. De kracht van een zie
kenfonds is evenredig aan het stijgen 
van het ledenaantal. Het gewicht van die 
ledenwerving berust volledig op de vrijwil
lige medewerkers. Elkeen kan voor zich
zelf uitmaken hoe moeilijk deze het had of 
nog heeft om hem lid te maken. Na de 
aansluiting blijkt alles zo eenvoudig en 
goed dat de weerstand van de Vlaamsge
zinden om toe te treden alleen maar blijft 
verbazen. 

UITBOUW IN AANTAL EN DIEPTE 

Het blijft een zaak van mensen die in hun 
gemeente bereid zijn mede te werken. 
Nog veel gemeenten worden niet be
werkt en In andere zijn de medewerkers 
door de groei en de beperkte tijd overbe
last. Nochtans is er een gestadige aan
groei van het ledenaantal vereist door 
een stelselmatige verhoging van het aan
tal bewerkte gemeenten en het bereiken 
van alle potentiële leden. 
De referaathouder formuleerde daarom
trent de bestaande mogelijkheden tot ont
lasting van de vrije medewerkers door 
verdelen van hun aktivlteit, door het 
Inschakelen van een vrije bode, een bode 
in dienstverband of een mobiel sekreta
riaat, naargelang de omvang der proble
men. 

OOK UW OPDRACHT 

Het Vlaamse Ziekenfondswezen is een 
opdracht voor alle Vlamingen. Een eerste 
plicht is het overwinnen van de hinderpa
len om zelf lid te worden. De leden moe
ten onze propagandisten zijn want zij 
weten dat ze zonder vrees hun kennissen 
kunnen overtuigen. 
In de Vlaamse sociale werking ligt nog 
een enorm werkterrein open waarin tal 
van mensen zichzelf kunnen ontplooien 
en waar maken. Het resultaat Is een stevi
ge sociale struktuur, een alternatief voor 
de Vlaamsgezinden. Dat is de uitdaging 
waarvoor wij geplaatst staan, zo besloot 
referaathouder Dirk Van Leuven. 
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SOCIAU. L€l^€M 

BEHEER 

VAN EEN VLAAMS 

ZIEKENFONDS 
Herman Deweerdt, beheerraadslid van 
West-Flandria Roeselare hield op deze 
kaderdag een referaat over het beheer 
van een Vlaams ziekenfonds. De referaat
houder stelde vast dat ook een zieken
fonds niet ontsnapt aan de vereisten van 
de managementtechnieken welke zowel 
in het bedrijfsleven, als daarbuiten wor
den toegepast. Zelfs in een vereniging 
van onderlinge bijstand, welke nochtans 
geen winst tot doel heeft, is er geen 
plaats meer voor improvisatie en amateu
risme. Planning en professionalisme zijn 
vereist. 

BELEIDSBEPALING 

Dit is de belangrijkste taak van de beheer-
raad, die de strategie van het ziekenfonds 
moet uitstippelen. 
Als uitgangspunt werd een Vlaams zie
kenfonds gesitueerd als een onmisbare 
dienst met vertrouwelijk karakter, sterk lid
maatschapsgebonden en nauw verbon
den met andere nevendiensten, aangebo
den door een Vlaamse apolitieke organi
satie op een verzadigde markt. 

over een klare, realistisch gefundeerde en 
samenhangende beleidsfilosofie die toe
laat in de uitvoering veel problemen te ver
mijden of deze sneller en beter op te los
sen. 

IDEOLOGIE VAN HET VLAAMS 
ZIEKENFONDSWEZEN 

De referaathouder achtte het zeer belang
rijk de doelstellingen op langere termijn te 
bepalen omdat daaruit de keuze van de 
middelen en van de metode moeten vol
gen. Hij stelde het probleem en vermeld
de volgende vraagpunten: 
1. Welk aandeel in de macht willen we 

veroveren, binnen welke termijn ? 
2. Welke houding wordt aangenomen 

tegenover de politieke ziekenfond
sen? 

3. Welke is de verhouding met aanver
wante Vlaamse organisaties ? 

4. Wat is onze opdracht op het gebied 
van de gezondheidszorg ? 

5. Wat is onze opdracht op het gebied 
van de konsumentenverdediging en -
vertegenwoordiging ? 

MOTIVATIEONDERZOEK 

Daar elkeen reeds verplicht aangesloten 
is moet de strategie fataal een aanvals-
strategie ^ijn, gericht op groei. De analyse 
van de motieven om aan te sluiten of niet 
aan te sluiten is een belangrijk gegeven: 
prijs - vertrouwen - service - Vlaams - ver
plichting - gezag - politiek - sociologisch. 
De beheerraad zal ook de aantrekking 
evalueren door de metode van innen van 
bijdragen en bijdragebons, de metode 
van uitbetalingen, de geografische sprei
ding en ligging van de burelen, alsook het 
personeel. Het produktbeleid kan helpen 
door te dringen op een verzadigde markt 
voor een produkt dat niet beter en soms 
niet goedkoper is. Derhalve zijn neven-
diensten te voorzien. 

BELEIDSFILOSOFIE 

De beheerraad moet zorgen voor het per
soneelsbeleid, de investeringen in gebou
wen, burelen en mensen, alsook de publici
teit en de public relations met dokters, 
apotekers, ziekenhuizen, aanverwante 
verenigingen en de leden. 
De gehele beleidsbepaling kan teoretisch 
lijken, doch men kan ze niet ongestraft 
overslaan. 
Een beheerraad die over deze problemen 
de meningen heeft uitgepraat beschikt 

DELEGATIE OF UITVOERING 

De uitvoering van het beleid wordt ver
deeld over de beheerraa ' het sekreta-
riaat en de medewerkers. Naast de be
leidsbepaling zijn de beheerraadsleden 
ook medewerkers aan de uitvoerende 
taak. 
De referaathouder opteerde voor een uit
gebreide beheerraad, waaruit een direktie-
komitee wordt gekozen en daaruit een 
afgevaardigde-beheerder. 
De leden van het direktiekomitee zijn best 
specialisten op juridisch, medisch, en 
boekhoudingsgebied. Bij voorkeur beho
ren ook de afgevaardigde bij het Ver
bond en bij de V V Z alsook een voor
drachtgever over het Vlaams zieken
fondswezen tot dit komitee. 

DE BEHEERRAAD : EEN PLOEG 

Naast het direktiekomitee omschreef de 
referaathouder als volgt de gewestelijke 
beheerraadsleden; aktief en representa
tief in een streek; ze leggen het kontakt 
met aanverwante organisaties en zijn 
aldus een waarborg voor het Vlaams, plu
ralistisch en onafhankelijk karakter van 
het ziekenfonds. 
Ze zijn representatief voor de vrijwillige 
en voor de bezoldigde medewerkers. Ze 
zorgen voor doorstroming en samen
hang. 
De beheerraad is geen som van indivi
duen, maar een groep waarvan allen het
zelfde doel nastreven, bezield door dezelf
de beleidsfilozofie. leder beheerraadslid 
moet een taak en opdracht hebben en 
deze uitvoeren. Ook in de beheerraad 
moet het dode hout weggesneden wor
den. 
Het direktiekomitee vergadert minstens 
maandelijks, de beheerraad minstens drie
maandelijks en neemt deel aan de drie
maandelijks bijeenkomsten van alle mede
werkers. 

KONTROLE EN BIJSTURING 

Zowel de beleidsfilozofie als de uitvoering 
moeten systematisch gekontroleerd en 
zo nodig bijgestuurd worden. Dit is het 
sluitstuk van een goed beheer. Dit wordt 
in de praktijk wel eens verwaarloosd. Min
stens éénmaal per jaar moeten de be-
leidsprincipes getoetst worden aan de 
werkelijkheid. 
De kontrole op de uitvoering en de kwali-
teitskontrole zijn noodzakelijk. De kontro
le van dé ene door de andere is ongezel
lig en kost tijd. Daarom opteerde de refe
raathouder voor het inbouwen van syste
men van zelfkontrole. 

In een Vlaams ziekenfonds, waar ieder
een voor hetzelfde doel werkt, moet er 
een sfeer zijn van openheid en vertrou
wen. In deze sfeer moet iedereen zich 
engageren voor de taken die hij aanvaard 
heeft. 
Door jaarlijkse en meerjaarlijkse statisti
sche vergelijkingen kunnen tussen de pri
maire kassen richtinggevende normen 
vastgesteld worden op gebied van perso
neel, administratie, publiciteit en financiën. 

VAN ZIEKENFONDS 

NAAR SOCIAAL CENTRUM 

EN SOCIAAL FRONT 
Op de eerste kaderdag van de Vereni
ging van Vlaamse Ziekenfondsen richtte 
VVZ-sekretaris José Schaepmeester een 
oproep tot de Vlaamse sociale 'Tganisa-
ties en ' tot de Vlaamse gemet •«schap 
voor het vormen van een «& ^ciaal 
Vlaams front». 
Op de tweede kaderdag van 1 mei 19 '5 
zette hij konkreter de samenwerking in 
zo'n verband uiteen. 
Opzet is het groeperen van de Vlaamse 
nationalisten in eigen organisaties en het 
veroveren van macht om de sociale poli
tiek aan te passen aan de specifieke 
noden van het Vlaamse volk. 

METODE 

1. De doelmatige inschakeling van de 
bestaande Vlaamse organisaties of uit
bouw van nieuwe welke gebruik ma
ken van de bestaande wetgeving. 

2. Verwerven van deskundigheid en van 
kennis inzake de techniek en de prak
tijk van het bestaande sociale werk. 

3. Uitbouw van een eigen visie door spe-
cialisten-praktici. 

TEORIE EN WERKELIJKHEID 

Reeds op de eerste kaderdag wees hij 
erop dat tussen teorie en werkelijkheid 
het verschil van de daad ligt. W e moeten 
konkreet de uitvoering nastreven door de 
verwezenlijking van hetgeen opeenvol
gend mogelijk is. De kaderdag van 1 mei 
1974 kan daartoe voor de toekomst een 
eerste belangrijke ideologische basis zijn 
voor vele jaren. De aanpak zelf van de 
realistische mogelijkheden kan een mijl
paal vormen in de uitbouw van de 
Vlaams-nationale gemeenschap. 

VAN ZIEKENFONDS NAAR SOCIAAL 
CENTRUM 

De struktuur van een ziekenfonds laat 
toe, naast de specifieke opdracht van de 
ziektezorg een waaier van nevendiensten 
te ontwikkelen. De huidige evolutie ver
plicht ten andere de Vlaamse ziekenfond
sen over allerlei nevendiensten te beschik
ken, alleen reeds omdat de andere zieken
fondsen ze bieden. 
De Vlaamse ziekenfondsen Awensen die 
aanvullende rol te vervullen. Door de poli
tieke ziekenfondsen wordt meer en meer 
op een dergelijke komplementaire rol aan
gestuurd. Door het konkrete sociale be
leid van de regeringen wordt daartoe trou

wens een beroep gedaan op de zieken
fondsen. 
Stilstaan bij de betwisting of die evolutie 
van de ziekenfondsen al of niet wenselijk 
of nuttig is, kunnen de Vlaamse zieken
fondsen zich niet veroorloven omdat ze 
deze evolutie niet beheersen en niet 
mede bepalen. Het is echter van levensbe
lang voor de Vlaamse primaire kassen 
deze evolutie te volgen en blijvend aan te 
kunnen. 

EEN DUBBELE STRUKTUUR 

De Vlaamse primaire kassen groepeer
den zich in de «Vereniging van Vlaamse 
Ziekenfondsen» met onder andere het 
doel als specifieke Vlaamse kassen de 
nieuwe taken, aan te kunnen en de evolu
tie te volgen. 
De aanvullende rol van de politieke zie
kenfondsen gaat uit van hun Verbonden 
en van hun Landsbond. 
Het ontbreken van deze beide vlakken in 
de Vlaamse Ziekenfondsstruktuur is een 
te overwinnen handicap. Als primaire kas
sen moeten de Vlaamse ziekenfondsen 
toch deze bijkomende opdrachten aan
kunnen en daaraan een eigen karakter 
geven. 
De dubbele aansluiting, enerzijds bij de 
Neutrale Landsbond voor de wettelijke 
voorzieningen, maar anderzijds bij een 
Vlaams-nationale V V Z biedt aan de 
Vlaamse primaire kassen de mogelijkheid 
zich tot sociaal centrum voor de Vlaamse 
gemeenschap uit te bouwen. 

EEN SOCIAAL MUTUALISTISCH 
CENTRUM 

Wanneer de deskundig bevoegde mede
werkers van de bestaande nevendien
sten samengebracht worden, dan vormt 
zich een sociaal centrum dat ter beschik
king staat van alle aangeslotenen-mutu-
alisten. Het is duidelijk dat andere organi
saties daarbij kunnen samenwerken, 
doch dit overschrijdt het ziekenfondswe
zen zodat dan een sociaal mutualistisch 
verband komt tussen gelijkwaardige orga
nisaties. 

De basis voor de uitbouw van dergelijk 
sociaal mutualistisch centrum vormen de 
vaste sekfetariaten van de Vlaamse pri
maire kassen. Daar wordt de hoofdaktivi-
teit gekoncentreerd en uitgedragen ter 
plaatse. 
Wat de specifieke nevendiensten van het 
ziekenfondswezen betreft zorgt de V V Z 
voor de uitbouw van de bestaande en 
nieuwe diensten, zelfstandig of in het 
kader van de Neutrale Landsbond, bij alle 
aangesloten kassen. De initiatieven welke 
de Vlaamse primaire kassen individueel 
niet aankunnen worden door de V V Z 
gekoördineerd en desnoods beheerd vol
gens onderling vastgestelde afspraken. 

Red: Wi j danken de heer José De 
Schaepmeester, sekretaris van de VVZ, 
voor de teksten en foto's die hij ons 
leverde voor bovenstaand artikel. 
Wie interesse heeft voor de referaten 
van de eerste twee kaderdagen van de 
VVZ, kan deze bestellen op het sekreta-
r laat: Burgemeester Nolfstraat 25, 8500 
Kortri jk. Men kan zich ook als mede
werker melden op dit adres. 

UITNODIGING 

Europahotel 

De VVZ nodigt alle belang
stellenden vriendelijk uit op 
haar derde kaderdag welke 
doorgaat te Gent (Europaho
tel, Gordunakaai, 59) op za
terdag 1 mei a.s. De kader
dag vangt aan te 9 u. 45. Het 
einde is voorzien omstreeks 
17 u. Voor deelname in de 
onkosten, plus map, wordt 
100 fr. per persoon ge
vraagd. Er IS gelegenheid tot 
middagmaal (ter plaatse te 
vereffenen). Men kan in-
schnjven door storting van 
100 fr per persoon op reke
ning nr 440-0762111-54 van 
Ziekenfonds Flandria, Keizer 
Karelstraat 80, 9000 Gent 
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«Geen slager vreet zijn eigen worsten» 
Het is met zo gemakkelijk over Carmiggelts werk te filozoferen. Dat 
merk ik ook aan het overigens keurig geschreven en goed gedoku-
menteerde essay van Luc Verhuyck en Theo Jochems over de schrij
ver in de reeks - grote ontmoetingen », waarin nogal wat herhalingen 
voorkomen. De auteurs hebben enige moeite om de hele wereld van 
Carmiggelt, die alles samen in een 9.000 cursiefjes vervat ligt, te grij
pen. Ze merken terecht op dat het depressieve karakter van Carmig
gelts stukjes toeneemt, dat de humor er in afneemt, dat ze met een 
grotere aandacht voor de stilistische perfektie geschreven zijn en 
van daaruit met een groeiend gevoel van stilistische ontoereikend
heid. Van Carmiggelt zelf kom je weinig te weten over zijn werk: 
« Mijn waarheid — voor zover ik die ken », — zegt de schrijver aan 
een meisje dat hem komt interviewen, «giet ik liever in de vorm van 
een verhaaltie. Wat er aan partikulariteiten overblijft geef ik niet prijs. 
Als ik het andere mensen met merkwaardige gretigheid wél zie doen, 
geneert me dat Ik ben een journalist Geen slager eet zijn eigen wor
sten. » De bundel Slenteren geeft Carmiggelt ook het motto mee van 
de Engelse romancier E.P. Forster: «/ do not believe in belief» [Ik 
geloof niet in geloof). 

Beide aanhalingen wil ik met elkaar in verband brengen. « Verhalen » 
is immers relativeren. Wereldschokkende dingen gebeuren er niet in 
Carmiggelts teksten, de personages over wie hij schrijft, werpen 
geen gewicht in de schaal het gaat meestal om kleine mensen uit 
stad of dorp, een kapper, een kantoorbediende, «een gewichtheffer 
in verval", een boer, de muziekleraar gastarbeiders, stakende taxi
chauffeurs, mensen die de schrijver toevallig ontmoet in trein, tram of 
bus, in de kroeg of op straat Zijn het wat rijkere lui, bij voorbeeld een 
welstellende dame, dan wordt ze voorgesteld als « een duur geklede 
dame met een nog wat natalmende schoonheid aan de beurt». En 
dan is er het wereldje van Carmiggelts kleinkinderen en van zijn 
eigen familie, tante Lize, zijn moeder, zijn grootouders. Alles samen 
een toeh zeer onbelangrijke wereld, niet eens stof voor een roman, 
omdat de gebeurtenissen zelf weinig om het lijf hebben. 

WAT BEDOELT 

CARMIGGELT 

EIGENLIJK ? 
Met Carmiggelt komt er via de dagelijkse krantenstukjes — want dat 
zijn de kursiefjes toch — een hele menigte mensen de literatuur inge
stapt die er traditioneel nooit een plaats in kregen tenzij om de achter
grond te vullen. Dat is nog zo bij Couperus, Streuvels of Vestdijk. 
Maar met Carmiggelt komen ze in de krant, met hun eigen trekjes, 
persoonlijke drama's en vreugden, als dagelijkse gegevens uit de toe
valligheden des levens. Het zijn mensen uit de dicht bevolkte stedelij
ke wijken, mensen van de straat In de wereldgeschiedenis zijn ze 
van geen tel Vroeger lazen deze mensen zelfs niet. maar via de 
krant kunnen ze zich herkennen in hun lotgenoten, ze betekenen nu 
iets, ze weten zich gesterkt in de gedachte dat ze niet alléén op de 
wereld leven, dat ze tot een grote massa behoren zonder dat ze daar
om in naamloosheid moeten tenondergaan. dit wil zeggen zonder 
geschiedenis. Carmiggelt schrijft hun levensgeschiedenis en die 
geschiedenis is ongrijpbaar als het leven zelf omdat die mensen met 
zovelen zijn. De literatuur is niet alleen meer van en voor de groten of 
rijken van deze aarde. Dat is voor mij het massale effekt van de dui
zenden kursiefjes die Carmiggelt in Het Parool schrijft en waarvan er 
een negentigtal bundels verschenen. 

Het relativeren ligt alleen al in de keuze van de mensen en de verhaal-
stof. Er gebeurt zoveel in zovele miljoenen levens dat je bezwaarlijk 
bepaalde gevoelens of gedachten kunt verabsoluteren. Betekent dit 
dat Carmiggelt geen waarden zou kennen ? Uij heeft juist zo'n gevoe
ligheid voor waarden omdat hij er zovele ziet Hij is niet verblind door 
ideeën of waarden waarvan achteraf blijkt dat ze geen waarden zijn. 
bij voorbeeld geld en roem: « Geld maakt niet gelukkig. Zou het dan 
tóch waar zijn ?». Het gaat om een moraal waarin zoveel mogelijk 
standpunten tot hun recht moeten komen en die niet de ene tegen de 
andere opzet, wat nogal eens gebeurt in verhoudingen als die tussen 
ouders en kinderen: «Niet alleen de gevoelens van kinderen zijn 
wezenlijk, maar ook die van ouders. En ouders zijn nu eenmaal niet 
meer dan ze zijn, net als kinderen » Het is een levenshouding die ook 
steunt op de erkenning van de eigen onvolmaaktheid: « Want één 
ding staat vast: we doen het allemaal op onze eigen, onvolmaakte 
manier». Met zo'n moraal maak je heel wat minder mensen eenzaam. 
Het gaat bij gevolg niet om een moreel scepticisme, maar om een rea
listisch optismisme. Carmiggelt is in elk geval geen dogmaticus. 

Door het leven binnen het bereik van elkeen te houden, schept Car
miggelt met zijn kursiefjes ongeziene kansen op gesprek en geluk. Hij 
is er zich van bewust dat het niet zo gemakkelijk is in onze « stijlloze » 
en in vele opzichten « verschrompelde- samenleving (« Het menselijk 
kontakt verschrompelt»), gelukkig te zijn: «Geluk was vroeger heel 
gewoon -. Vandaar een onbepaald gevoel van onuitgesproken heim
wee dat over Carmiggelts teksten hangt Ik houd er niet van te zeer 
op Carmiggelts moraal de indruk te leggen, al is die ontegenzeggelijk 
haast overal aanwezig. De kunst ligt in het luisteren, waarnemen en 
verhalen. Als je veel ziet. ben je hoe langer hoe minder geneigd abso
lute uitspraken te doen. Zo heeft de massa kleine mensen in Carmig
gelt de woordvoerder gevonden van het vele « onbelangrijke » in het 
leven, dat genadeloos door de ongevoelige stalen pletwals van de 
geschiedenis platgerold wordt 

Eugene VAN ITTERBEEK 

S. CARMIGGELT, Slenteren, Amsterdam, De Arbeiderspers, 173 
biz., 225 f r ; Luc VERHUYCK, Theo JOCHEMS, SImon Carmiggelt 
(Grote Ontmoetingen], geïll. Brugge, Orion, 88 bIz. 

WERELDGESCHIEDENIS 
DER 

VELDSLAGEN 
EN VELDTOCHTEN 
De onlangs overleden Britse kul-
tuurfilosoof Arnold J. Toynbee zei 
van dit tweedelige werk van veld
maarschalk Montgomery (even
eens onlangs overleden) «een 
groot meester van de krijgskunst 
moet niet noodzakelijk een even 
groot historlkus van de oorloq 
zijn, maar veldmaarschalk Mo.. . 
gomery Is beide». 
Het boek verscheen reeds In 
1968 te Londen (Collins Sons and 
C° ltd.) onder de titel « A history 
of warfare». Het werd in het 
Duits vertaald door Hans Jürgen 
Baron von Koskull en verscheen 
onlangs in het Deutscher Ta-
schenbuch Verlag, München, on
der de titel «Weltgeschichte der 
Schlachten und Kriegszüge». 
In een voorwoord schreef de 
populaire en eigenzinnige over
winnaar van de slag om el Ala-
mein (en de feitelijke verliezer 
van de slag om Arnhem...) volgen
de verantwoording : «Ik heb dit 
boek niet geschreven om de oor
log te verheerlijken. Het kwam er 
voor mij veeleer op aan, aan te 
tonen, tot welke prestaties man
nen en vrouwen, thuis en aan het 
front in staat zijn in oorlogstijd. 

De politieke leiders moeten deze 
menselijke faktor verstaan en de 
oorlogsdoeleinden nauwkeurig uit
stippelen, willen ze onnodig lijden 
en nodeloze offers aan mensenle
vens vermijden. Ze moeten de 
militaire leiders klare aanduidin
gen nopens deze principiële doel
einden bezorgen. Ze moeten zich 
daarvoor o.a. richten naar het 
Nieuwe Testament, Aan de Korin-
tiërs, 1 ;14: 8. En wat wanneer de 
bazuin onduidelijk blaast, wie zal 
zich dan tot de strijd uitrusten ? 9. 
Aldus ook U, wanneer U met ton
gen spreekt, indien U geen duide
lijke taal spreekt, hoe kan men 
dan weten wat er gezegd wordt ? 
De veldheer moet het niet alleen 
als zijn taak beschouwen, oor
logen te winnen, maar moet zich 
inspannen, ze te vermijden.» Tot 
daar dit citaat, dat tevens tipe-
rend is voor het personage van 
de «veldheer-met-de-bijbel» wel
ke relatie velen destijds hipokriet 
voorkwam. 

Het is onbegonnen werk nader in 
te gaan op de inhoud .van dit 
indrukwekkend studiewerk, met 
een overvloed van gegevens 
over de ontwikkeling van de 

krijgskunst, van de taktiek en de 
strategie, van achtergrond-be
schouwingen, van belichting van 
het onderling verband, enz. en dit 
van de voorhistorische tijden tot 
op heden. Uiteraard begint het 
eigenlijk overzicht pas bij de Grie
ken. Het is dan ook niet te ver
wonderen dat we pas op pagina 
208 iets ontdekten over de slag 
der gulden sporen, waaraan de 
auteur trouwens maar weinig aan
dacht besteedt, hoewel ook hij 
deze slag een der eerste overwin
ningen van het voetvolk op de 
(gepantserde) ruiterij noemt. Blijk
baar hebben de Engelsen de Vla
mingen tot voorbeeld gestaan. 
In ieder geval noteren we tussen 
1282 tot 1346 een reeks overwin
ningen van de infanterie, waar
door meteen een einde kwam 
aan een bijna duizend jaar oude 
suprematie van de ruiterij. 
Een studie, die niet alleen de mili 
tair zal boeien doch ook de leek, 
vooral dan hij, die historische 
belangstelling (in de breedste zin) 
heeft, (r.c.) 

Uitgegeven bij De Internationale 
Pers, Antwerpen. 

Maarschalk Montgomery 

DE MOSLIMS OVER DE KRUISVAARTEN 
(RC) Er bestaat overvloedige literatuur over de kruisvaarten, gezien vanuit de 
hoek van de Jeruzalemvaarders (zoals de kruisvaarders oorspronkelijk 
genoemd werden) en het Westen. Weliswaar raadpleegden westerse historici 
ook Arabische bronnen, doch de vizie was Westers. Pas in 1957 publiceerde de 
Italiaanse Arabist Francesco Gabrieli zijn «Arabische verhalen over de Kruis
tochten», van 17 Arabische auteurs, allen tijdgenoten. Ook al weten deze 
auteurs over de Westerse barbaren weinig goeds te vertellen, toch zijn ze in 
hun beoordeling nninder fanatiek dan de kristelijke auteurs. Na de (dure) Engelse 
vertaling verscheen vorig jaar een Duitse (Die Kreuzzüge aus Arabischer Sicht) 
bij het Deutscher Taschenbuch Verlag te München - Internationale Pers te Deur-
ne voor België]. 
Deze Arabische kijk op het Westeuropese avontuur in het Midden-Oosten 
houdt ontegensprekelijk een korrektie in op de Westerse eenzijdige visie, ook al 
worden de eigen mensen als beter voorgesteld dan de indringer, die trouwens 
impliciet de hogere kuituur van de Moslims erkenden, door hun levensgewoon
ten over te nemen, wat hen het predikaat «verraders» vanwege de tweede golf 
kruisvaarders bezorgde. We weten overigens reeds lang dat de kruisvaarten 
niet alleen religieus gemotiveerd waren, doch ook politieke en economische drijf
veren hadden. 
De verhalen overspannen de hele onderneming: van de inname van Antiochië 
in 1058 tot de val van Akko in 1291. 

RESTAURANTS IN VLAANDEREN 
Van dit werk, samengesteld door de voorzitter van de Vlaamse Toeris
tenbond, de heer Jozef van Overstraeten, is de zesde uitgave van de 
pers. Als men weet dat de eerste uitgave in 1971 verscheen, mag men 
van een sukses spreken en, om het met een cliché te zeggen, dit werk 
beantwoordt meer dan ooit aan een leemte. 
Voor wie het nog niet wist, herhalen we even dat dit boek (12x21 cm), 
met zijn 116 bIz., niet minder dan 1.003 spijshuizen, verdeeld over 345 
gemeenten en belangrijke plaatsen, vermeldt. Worden opgegeven: 
postnummer, gemeente, naam van het spijshuis, ligging, telefoon, speci
fieke gerechten en schotels met prijsopgaaf, eventueel andere biezon-
derheden, zoals stijl, ligging bij rivier of bos enz., eventueel uitheems 
(Chinees, Grieks, enz.), parkeergelegenheid, sluitingsdagen en -weken, 
soms kinderspeeltuin e.d.m. 
Er bestaat niets dergelijks in ons land, zelfs niet van officiële zijde. Aan
bevolen aan al wie eens gezellig en heerlijk wil uit eten gaan. De instel
lingen, streng alfabetisch gerangschikt, komen voor in vier katego-
rieën : de naam van de ondernemingen werd gedrukt of in kursief, of in 
vetjes, of in vetjes met één sterretje, of in vetjes met twee sterretjes. 
Dit betekent geen diskriminatie maar voor sommige instellingen on
voldoende ervaring bij de samensteller en voor de meeste rangschik
king in een lagere, hoewel nog behoorlijke klasse. 
Dit werk is te bekomen in al de VTB-boekhandels tegen 95 fr. per 
eksemplaar, 75 fr. voor leden van de VTB of de VAB, prijs te verhogen 
met 10 fr. als over de post moet worden toegezonden. Schaf die gids 
aan en leg hem in uw wagen. Waar ge ook zijt in Vlaanderen en te 
Brussel, ongetwijfeld vindt U ergens een eetgelegenheid naar uw 
gading. Smakelijk I 
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HESTER STREET 

Lower East Side in New York, 
1896: dat is het dekor van « Hes
ter Street», langsfjeel-filmdebuut 
van Joan Micklin Silver, geba-
zeerd op het verhaal « Yekl» van 
de Joodse schrijver Abraham Ca-
han. 
Hester Street is een nauwe straat 
met bouwvallige huizen waar 
geïmmigreerde Joden een onder
dak vinden. Er heerst voortdu
rend een ijverige drukte van roe
pende marktkramers en spelende 
kinderen. Tussen hen woont de 
uit Polen geïmmigreerde Jood 
Yankel (Steven Keats). Deze pro
beerde zich op zijn manier aan te 
passen aan de Amerikaanse ma
nier van leven. Hij is reeds 3 jaar 
in New York, heeft zijn naam 
prompt veranderd in Jake, alle 
eigenwaarden aan de kant gezet 
en een pseudo-Amerikaanse hou
ding aangenomen. Zijn droom is 
een Amerikaan te zijn en daar
voor verloochent hij alles waarin 
hij ooit geloofd heeft: zijn Joods 
verleden met al zijn gewoonten 
en eigenheden. Yankel heeft dus 
eigenlijk de meest gemakkelijke, 
maar ook de minst persoonlijke 

oplossing gekozen voor het aan
passingsprobleem. Daartegen-
ove.' zien wij Bernstein (Mel Ho
ward), die bij Jake zijn intrek 
neemt en na zijn werkuren in een 
kleermakerij (waar ook Jake 
werkt) de Israëlitische godsdienst 
bestudeert. Bernstein gelooft nog 
in de waarden van zijn Joods ver
leden en houdt vast aan zijn 
ideeën en gewoonten, ook al dis-
tancieert hij zich daardoor be
wust van de veramerikaniseerde 
Joden. 
Als voornaamste tegenspeler van 
Jake is er zijn vrouw Git! (Carol 
Kane), die uit Polen overkomt 
naar New York, samen met hun 
zoontje Yosselli, door Jake onmid
dellijk omgedoopt tot Joey. GitI 
betekent voor Jake een herinne
ring aan het verleden, waarmee 
hij bewust gebroken heeft. Z i j . 
blijft zichzelf, behoudt haar Jood
se overtuiging en gewoonten : zo 
loopt zij nooit blootshoofds rond, 
maar met een hoofddoek of een 
pruik. Jake schaamt zich voor 
haar, maar loopt overal te pron
ken met zijn zoon, die ooit wel 
eens « president van Amerika zal 

worden ». GitI past zich langzaam 
aan, maar Jake voelt zich meer 
aangetrokken tot de door-en
door-veramerikaniseerde Jodin 
Mammie (Dorrie Kavanaugh), 
waarmee hij dan ook optrekt. GitI 
stemt toe in de echtscheiding, 
waar zij alle voordeel uit haalt, en 
gaat samen met Bernstein een 
nieuw leven proberen. 
« Hester Street» is een kleine film, 
geen hoogvlieger, maar gewoon 
aangenaam om naar te kijken en 
zeker geen slecht filmdebuut. Zui
ver filmisch gezien heeft Hester 
Street veel kwaliteiten. Joan Sil
ver weet in een sobere, maar 
funktionele, zwart-wit fotografie 
op een zeer overtuigende wijze 
een beeld van het verleden en 
van een welbepaald milieu daarin 
te evokeren. De mengeling van 
Jiddisch en Amerikaans in de film 
verhoogt de indruk van waarach
tigheid, die ook bereikt wordt 
door een minutieuze aandacht 
voor details bij de milieuschilde
ring. 

De karakters van de personages 
zijn in de film vaag geschetst, 
maar helemaal niet uitgediept. Jo
an Silver heeft zich teveel hooi 
op haar vork genomen. Zij raakt 
verschillende problemen opper
vlakkig aan, maar gaat nergens 
dieper op in. Er is het probleem 
van de aanpassing aan een 
nieuw milieu, de verhouding nieu
we inwijkelingen-andere Amerika
nen, de relatie Jake-GitI, Jake-
Joey, Jake-Bernstein en tenslotte 
Bernstein-Gitl. Joan Silver wou te
veel verschillende elementen 
samenbrengen en dwaalde daar
door af van één welbepaald en 
m.i. centraal probleem, namelijk 
dat van de integratie van inwijke-
lingen in een totaal vreemde we
reld, zoals New York. Ook had zij 
alle troeven in de hand om een 
prachtfilm te maken over de ver
houding man-vrouw: wat een tij
delijke scheiding voor verrijking 
of verwijdering kan betekenen. 
Het emotionele dilemma van Jake 
op het ogenblik dat GitI bij hem 
intrekt in New York heeft zij niet 
kunnen en ook niet geprobeerd 
op te lossen. Het blijft aan de 
oppervlakte en daardoor mist de 
film echte, waardevolle diepte. 

Waar de uitdieping van de inhoud 
de zwakke zijde van de film is, is 
de vormgeving absoluut positief. 
Het spel van de overigens onbe
kende akteurs is zeer goed en 
Joan Silver bewees in elk geval 
interesse te hebben voor menselij
ke problemen. De fijngevoelig
heid waarvan deze film getuigt, 
en Silvers aandacht voor filmi
sche details betekenen reeds een 
zekere waarborg voor eventuele 
volgende films. 

M. Michieisen 

I TEXTOONSTKLLlWg 
elke week 

VIC GENTILS 

GEWELD EN RAFFINEMENT 
De Antwerpse kulturele klub Vecu bestaat nu 20 jaar als modieus ontmoetings
punt van kunstenaars en trendsetters, met een heleboel aktiviteiten die in 'n 
gezellige privé-sfeer een levendig kontakt tussen kunst en publiek tot stand bren
gen. Naast de literaire avonden hebben vooral de Vecu-tentoonstellingen de 
recentste jaren veel bijval genoten. WIJ ging er dan ook op bezoek 
In het kleine, maar fraaie zaaltje hangen en staan nu beeldhouvuwerken en 
reliefs van de (in een zalig belvédère) te Hingene wonende Vic Gentils. Hoewel 
hij in 1919 in Groot-Brittanniè geboren werd, is Gentils een rasechte Antwerpe
naar die tussen 1934 en 1942 aan de Akademie en het Hoger Instituut van de 
metropool studeerde. Na een ekspressionistische en surrealistische periode 
werkte hij van 1950 af abstrakt een discipline die hij nog steeds beoefent hoe
wel hij het figuratieve nooit geheel verliet en dit nu zelfs v^eer duidelijk de over
hand krijgt. Na een korte periode van ijzeren beeldhouwwerken, maakte Vic 
Gentils in 1960 zijn eerste reliëfs van gebrand hout (voornamelijk lijsten), waar
op hij later piano-elementen aanbracht. In die periode (hij behoorde toen o.a. tot 
de groep van de Nieuwe Vlaamse School) kreeg zijn werk een definitieve wen
ding. De hoogtepunten hebben zich sedertdien in een jaarlijkse regelmaat opge
volgd, zodat WIJ ons tot de voornaamste moeten beperken: een grandioos 
schaakspel (brons vanuit houten modellen, 1967), de Zeven Hoofdzonden (waar
bij Hugues C. Pernath meesterlijke gedichten schreef, 1969), gebeeldhouwde 
landschappen (1970), een Huysmans-Lenin monument (1971), Dürer en zijn tijd 
(1972), magistrale houten portretten van burgemeester Craeybeckx (1973, Mid-
delheim) en Ray Charles (1974), enz., met daarnaast een groot aantal kleinere 
beelden, reliefs, steendrukken. Het Mercator Fonds bereidt nu een groots opge
vatte monografie over Vic Gentils voor, waarin dit enorme oeuvre zal samenge
vat worden. Inmiddels is een bezoek aan de Vecu de moeite meer dan waard, 
alleen al om er Vies «kruisweg» te bewonderen, die gerust tot een van zijn 
geslaagdste meesterwerken mag gerekend worden. 

JUWEELTJES EN MEESTERWERKEN 
De Vecu-tentoonstelling valt in de eerste plaats op door de beheersing in de keu
ze van het werk: een op elkaar afgestemde selektie beelden en reliëfs die in een 
sobere, ruimtelijke typografie volkomen tot hun recht komen. De kleinere, 
abstrakte houtreliëfs liggen in de kompositielijn die Gentils in 1960 al aanboord-
de, nu evenwel zeer verfijnd van afwerking, precieus bijna. Wat zij daardoor aan 
dirékte kracht inboeten, wordt ruimschoots goedgemaakt door een overtuigen
de charme. Het blijven Gentilsiaanse genre-stukjes, maar dan in de beste zin 
van dit woord. In dezelfde kategorie horen ook de kleine gebeeldhouwde land
schappen thuis, heel verfijnd opgebouwd met ivoor en ebbehout hier en daar 
verrijkt met oogstrelende effekten van halfedelstenen. In feite zijn het meer 
interieur-juwelen dan skulpturen, nonchalante « Spielereien » van een « maitre -
die zich vermeit in zijn virtuositeit en verbeeldingsvermogen. 

CONCERTENREEKS TE 

VORST: TULL, STEVENS, DE 

STONES, BOWIE EN 

WAKEMAN 
Het wordt met deze vijf topconcerten 
wellicht de topmaand van liet seizoen. 
Jethro Tuil met lan Anderson, die na 
een jaar ophouden omwille van de 
slechte perskntieken die ze kregen, 
nu weer op de planken staan, hebben 
goeie raad niet in de wind geslagen 
en op hun nieuwste elpee die hier met
een dan ook verschijnt is duidelijk te 
horen dat ze teruggrijpen naar de stijl 
uit hun eerste periode die het publiek 
van hen het liefst hoorde. De gekozen 
titel « Too old to rock & roll, too young 
to die » IS dan ook meer dan sprekend 
gekozen, en wordt voorgesteld op 1 
mei. 
Dinsdag 4 mei is het de beurt aan Cat 
Stevens die we vier jaar terug met 
zijn prachtig «lady d'Artanville » akoes
tisch aan het werk zagen te Bilzen. 

Deze veelzijdige auteur-komponist en 
vertolker brengt een hele show met 
ondermeer de feeërieke sfeer van 
tovenaars en dansers die een pracht-
reliëf zullen geven aan de smaakvolle 
muziek die hij sedert jaren produ
ceert Donderdag 6 en vrijdag 7 mei is 
het nogmaals de beurt aan de Rolling 
Stones, een der weinige groepen die 
de vele trends na het beattijdperk heb
ben overleefd, en hun album «Black 
and blue» voorstellen dat bij de eer
ste beluistering van kwaliteit «goats 
head soup» overtreft Eveneens in 
mei komen dan nog ex-glitter zanger 
David Bowie en de spacerock en sym
fonische komponist en pianist R/c/c 
Wakeman 

DE CHIEFTAINS: VIJFDE! 
De grote Engelse trekpleister van het 
Euranje-festival te Gent was ongetwij
feld de volkskunstgroep «the Chief
tains» en dit gewaardeerde optreden 
plus de beurt die ze uitgebreid kregen 
in het folkprogramma van Guy Lam-
brechts heeft deze groep in onze kon-

treien bekendheid gegeven. Het uit
brengen van de vijfde elpee zal de 
vele liefhebbers van Ierse volksmu
ziek zeker verheugen. De groep start
te ongeveer elf jaar terug en tussen 
de eerste en tweede schijf duurde het 
vijf jaar zodat er alvast muzikaal een 
grote verandenng was. Met Chief
tains 4 kwam de definitieve wijziging 
toen Paddy Moloney weg van enkele 
kreatieve interpretaties zelf kompo-
neerde, echter binnen het frame van 
de Ierse muziek. 

Om dit waar te maken werd dan nog 
beroep gedaan op de klassiek ge
schoolde harpist Derek Bell uit Bel
fast die de Chieftain-sound nog ver
rijkte met oboe en de timpan, oud-lers 
instrument van de dulcimer-familie. Zo
dat deze plaat, sterk door hem be
ïnvloed, een prachtig overzicht geeft 
met ondermeer een Timpam Reel, 
drie Kerry Polka's en een Slide, en ver
der Bretoense melodieën en het ver-
satiele Chieftains Knock on the door 
met fiddle, harp, en dan fluit en trom 
In «Robbers Glen» en «the goose» 
met ondermeer uilleann pipes (doe
delzak) en tin wissle van Moloney 
Sean Potts en Michael Turdridy die 
het geheel prettig afwerken 

Vic Gentils, Schaakspel, multiple naar model in hout 

Maar de kracht van die meester komt dan volop aan bod in de gepolychromeer
de beeldenreeks der « Liefdeseilanden ». De beschilderde houten beeldjes (waar 
de sokkel een geïntegreerd deel van uitmaakt) zijn als het ware -bewegende» 
plastieken waarin de aktie tot ver buiten de vorm gaat. Het onderwerp is telkens 
identiek . een meedogenloze wulpsheid die met een dierlijke elegantie net geen 
wreedaardigheid wordt De opbouw is duidelijk ekspressionistisch: direkt geëmo
tioneerd, brutaal, op het randje van het vulgaire af ware het niet dat de kunste
naar dit met een groot gevoel voor genuanceerd raffinement wist op te vangen 
in speelse details en vloeienge kleuraksenten. In dezelfde sfeer horen de grote 
reliëfschilderijen thuis, de erotiek is er wat plechtstatiger, rustiger, naar het sakra-
le neigend 

De 14 reliëfschilderijen van de «Kruisweg» vormen het hoogtepunt van de ten
toonstelling. Vic Gentils maakte deze kruisweg verleden jaar en hij werd voor 
het eerst tentoongesteld in de abdij van Corsendonck Het zijn kleine, witte pane
len waarop in cirkelvorm de staties worden uitgebeeld door het over elkaar 
heen kleven van uitgesneden figuren. Het geheel blijft wit (zoals het voorbereide 
schilderscanvas), waardoor de beweging enkel ontstaat door de nauwelijks 
merkbare laagjesvorm en de fijne schaduwlijntjes. Hier en daar worden zachte 
materie-toetsen gelegd door het krassen in of het uitrafelen van het schilders-
doek. De sfeer van sereenheid en ontroerende gevoeligheid wordt bereikt door 
een aan de ikonen verwante, opgebouwde rust in de uitbeelding (hoeveel er ook 
«gebeurt»), bijna aan de oude Egyptenaren herinnerende, statische dimensie-
loosheid van de figuren en de ultiem sobere monochromie van het oppervlak. 
Over deze kruisweg verder schrijven heeft geen zin. Hij moet «gezien» worden. 
Dat kan nog tot 6 mei. 

Vic Gentils, Vecu vzw, Moriaanstraat 10 Antwerpen. 
Elke dag vanaf 18 u., zaterdag vanaf 20 u., zondag 
gesloten. f* 
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VIRIJC TIJD 

KOM NOU.. . 

Een zin, gevloeid uit de pen van Jaak 
Lecoq van Les Sports: •• Zeggen we 
echter, om te antwoorden op enkele 
waarschuwingen, dat in dergelijke ge
vallen (van korruptie} geen overwe
gingen van taalkundige aard of stan
ding in aanmerking komen. Iedereen 
is gelijk tegenover de bondswet.» Dat 
zijn inderdaad alle Belgen, al is, zoals 
dat in een soepele demokratie past, 
de ene wat gelijker dan de andere 
Wij kunnen wel aannemen dat Jaak 
Lecoq dat gelooft en dat het zo zou 
moeten zijn, maar de Jaak moet het 
ons niet kwalijk nemen: wij geloven 
niet dat het altijd zo is of geweest is. 
En wij denken niet alleen te zijn om de 
bewering van Jaak met een korreltje 
zout te nemen. 

GEMAKKELIJK 

Er kan tegenwoordig bijna geen voet-
balwedstnjd meer gespeeld worden 
in het raam van de Europese kompeti
ties, of de klubs moeten «boeten» 
betalen. Duizend frank (het zijn altijd 
Zwitserse) omdat een supporter voet
zoekers gooide, duizend frank omdat 
de spelers te vroeg op het terrein 
kwamen, drieduizend frank omdat er 
met appelen gegooid werd, enz., enz. 
De klubs vinden dat natuurlijk belache
lijk, en het is belachelijk. Maar zij dok
ken af, liever dan de kans te lopen 
voor een jaar of twee uitgesloten te 
worden. Wat zij maar heel stilletjes 
zeggen, is dat het er fel begint op te lij
ken dat al die boeten voor onnozelhe-
den — daar waar men aan de grote 
problemen blijkbaar niet weet te be
ginnen — een fameuze geldklopperij 
worden. 

DURE VOGEL 

Een poos geleden leek de kans te 
bestaan dat Johan Cruyff opnieuw in 
Nederland zou komen voetballen. 
Daar komt echter niks van in huls. Hij 
blijft goed en wel in Spanje. Zo era 

Onze nationale sjotters in hun protse
rig -koninkli jk» wit kostuum hebben 
van de Nederlanders een zeldzame 
toefeling gekregen. Zo maar eventjes 
5—0. En ondanks een paar zwakke 
beurten van onze doelman Piot leek 
de score ons niet eens overdreven. 

Had de scheidsrechter bij de aanvang 
van de tweede helft bij voorbeeld nog 
een strafschop gefloten, wij hadden 
er met veel tegen in te brengen 
gehad. De vraag of Nederland nu zo 
uitzonderlijk sterk was, of « wij» zo uit
zonderlijk zwak doet eigenlijk weinig 

verwonderlijk is het niet Hij verdient 
jl^ daar, naar het schijnt en zonder zijn 
^g bijverdiensten erbij te tellen, zowat 12 
,|g miljoen Belgische franken per jaar. Nu 
g. doen wij in de Lage Landen ook wel 
g. een beetje gek als het om sjotterij 
p. gaat maar zo'n «pree» betalen wij 
jp toch nog niet aan de heren. Daaren-
gj boven moet Cruyff in Spanje veel min-
Ig der belastingen betalen dan in Neder-
,{ land. Waarom zou hij dan terugkeren, 
g' als hij in de mogelijkheid is ginder te 
il^ blijven ? 

lU 
3t TOSS 80 
in 
s. Het Bloso startte met een nieuw initia
le tief dat, dachten wij, als zeer pozitief 
e kan beschouwd worden. Het kreeg 

de wat eigenaardige naam TOSS 80 
mee, en het komt er in feite op neer 
dat men een aantal leraars lichamelij-

t- ke opvoeding die zonder werk zitten, 
n gaat inzetten om links en rechts als 
;j. opleider of monitor op te treden. De 

bedoeling is uiteraard dubbel. Men wil 
d een zo groot mogelijk aantal jonge 
f. gediplomeerde mensen werk bezor-
,t gen, zij het met direkt het werk waar-
f~ voor ze zijn opgeleid. Ten tweede wil 
,r men op die manier een aantal mensen 
j tot de goede sportbeoefening bren-
>. gen én de kwaliteit van de leiding en 
;. de opleiding zo goed mogelijk maken. 
PI Kortom, in ieder opzicht een poging 
g waard 

s 
i- VERSTANDIG 

3 In Frankrijk, waar men nochtans ook 
I- niet op een cent kijkt als het voor de 
ij sport is, heeft Pierre Mazeaud, de 

sportminister, een verstandige beslis
sing genomen. Het olympisch komitee 
had hem een rekening voorgelegd 

3 van zo maar eventjes zeven miljoen 
T Belgische franken voor de uitgaans-
I. kledij van de deelnemers aan de olym-
j pische sp)elen, deze zomer in Mon-
j treal. De minister heeft kort en goed 

terzake. Feit is dat de Belgen waar
schijnlijk alvast uit de Europabeker 
voor landselftallen werden gebon-
joerd, en dat één van de grote «da
ders», Rensenbrink, precies in ons 
land royaal zijn « stutten » verdient 

Met de match Nederland —Belgiè ein
digt de loopbaan van Raymond Goet-
hals als trainer van onze nationale 

, sjottersploeg. Het is een einde dat 
kan tellen Wij hebben nooit ge
houden van de taktiekjes van Goet-
hals, en hadden altijd liever een fris 
van de lever voetballende ploeg ge-

geweigerd af te dokken, en hij zei dat 
het er niet op aankwam in de straten 
van Montreal een soort modeshow te 
houden, maar op het sportveld wat te 
presteren. Wie -zal hem ongelijk ge
ven ? Spendeert men in de verschillen
de landen, ook in het onze, niet al te 
veel geld aan die olympische dinges ? 

BESLIST, MAAR... 

De viervoudige gouden medaille-win
naar op de olympische spelen van 
Berlijn, en « goede kameraad » van Hit
ler, Jesse Owens, heeft een lans 
gebroken voor het opnieuw (eigenlijk 
moet men er nog mee beginnen) res-
pekteren van artikel 8 van het olym
pisch handvest. Dat artikel zegt dat 
de spelen wedstrijden zijn tussen indi
viduen, en niet tussen naties of geo
grafische streken. Jesse heeft volko
men gelijk. Al te veel zijn de spelen uit
gegroeid tot reusachtige propaganda-
manifestaties, waarbij de sportieve 
prestaties slechts van belang zijn in 
zoverre zij politieke doelstellingen die
nen. Maar... dat is al een oud zeer, 
zoals Jesse wel best van al kan 
weten, en of men het voor hem zal 
veranderen, dat is zeer twijfelachtig. 

PROBLEEM 

Jaak Lecoq vestigt de aandacht op 
een nieuw zwaard van Damokles dat 
de grrrrote sport boven het hoofd 
hangt Men weet dat de sigarettenfa-
brikanten en brouwerijen dé sponsors 
zijn van de grote sportverenigingen, 
en dat zij dat niet doen uit sportiviteit 
maar uit zuiver ekonomische bekom
mernis : via de publiciteit hun marsjan-
dies aan de man brengen. Nu begint 
men hier en daar bezwaar te maken 
tegen publiciteit voor nikotine en al-
kool. Meer bepaald in Frankrijk wer
den al TV-reportages van sportmani
festaties verboden omdat dergelijke 
publiciteit onvermijdelijk mee op het 
scherm zou komen. De vraag is : als 
die publiciteit nu meer en meer zal 
geweerd worden, zullen de firma's 
dan hun centen in de sport blijven 
investeren ? 

zien, ook als ze verloor, dan de zo 
krampachtig het rezultaat spelende 
— en zich nogal eens aan anti-voetbal 
bezondigende — ploeg die al zoveel 
jaren onze kleuren verdedigt Maar 
het dient gezegd : Goethals heeft met 
die manier van doen opmerkelijke 
rezultaten bereikt En de match tegen 
Nederland toonde aan dat hij het in 
feite moest doen met beperkte midde
len. Wat Goethals ook dient nagege-
ven • hij weet zijn ogenblik te kiezen 
om weg te gaan. Wij vrezen dat zijn 
opvolger, Guy Thys, « zijne pere » zal 
zien 

VOORSTEL 

Moeder voetbalbond heeft zich, om 
verschillende redenen, nog niet uitge
sproken over de aftaire La Louvière. 
Maar best ook dat men niet over één 
nacht ijs wil gaan. -
Het is dus nog onmogelijk te zeggen 
wie schuldig is en in welke mate. Voor 
La Louvière lijkt de grote kwestie te 
z i jn: was er iemand van het bestuur 
of het bestuur in zijn geheel bij betrok
ken? 
De reglementen van de bond zeggen 
immers: als een bestuurslid zich schul
dig maakt aan een poging tot korrup-
tie, dan wordt de klub naar een lagere 
afdeling verwezen. Gebeurt het met 
de instemming van (de meerderheid 
van) het bestuur, dan wordt de klub 
van de bondslijsten geschrapt 
Dit zou tamelijk duidelijk zijn, als men 
wist wie precies bestuurslid is. 
Een oefenmeester bij voorbeeld is 
geen bestuurslid, maar kan door de 
bond eventueel als dusdanig be
schouwd worden. Wat maar heel nor
maal is, want anders zou men de deur 
té wijd openzetten voor allerhande 
gefoefel. Men zou bij voorbeeld de 
trainer een zodanig hoge premie kun
nen geven om een bepaald resultaat 
te behalen, dat hij er graag de helft 
zou van afstaan — aan zijn tegenstre
vers — om met het gewenste resul
taat de andere helft binnen te rijven. 
Moeilijker voor de bond wordt het 
wanneer supporters worden ingezet 
als tussenpersoon. Wat kan een klub 
eraan doen als één harer supporters 
per se zijn geld kwijt wil met het omko
pen van tegenstrevers? Op die ma
nier riskeert de klub met veel, en de 
supporter evenmin. Hij kan misschien 
verbod krijgen om naar de voetbal te 
gaan, maar wij kennen iemand die 
met dergelijk verbod op zak al bijna 
dertig jaar wekelijks zijn matchken bij
woon t 

Wij geloven dat er voor één geval dat 
uitlekt nogal veel zijn die niet uitlek
ken. Dat er, anders gezegd, wel eens 
meer matchen «gearrangeerd» wor
den. Kan men iets anders verwach
ten, gelet op de zakelijke instelling van 
het voetbal aan de top, dan dat er 
zakelijke argumenten worden ge
bruikt waar de sportieve het weer 
eens met doen ? 

Daarom dit zotte voorstel : dat men 
op voorhand de uitslag zou bekend 
maken als er « gefoefeld » werd. Voor 
de échte supporter maakt dat toch 
geen verschil. Hij zal evengoed loeien. 
En de anderen kunnen dan alléén dié 
matchen mijden, wat beter is dan 
overal wegblijven, zoals zo stillekens-
aan zal gebeuren. 

VAN DAG... 

• MAANDAG : men zoekt top-less 
diensters voor Montreal. Uiteraard 
omdat het daar in de zomer zo warm 
is, en met met het oog op het verfijnde 
publiek • D I N S D A G : joernalisten 
verboden op training Witte Duivels. 
Ge moet niet vragen met wat voor dui
velse taktiek Monne Goethals zondag 
gaat uitpakken. Arme Hollanders... 
• W O E N S D A G : korruptie aan het 
licht gekomen in het Italiaanse v o e t 
bal. Wat slecht volk woont daar, zeg 
• DONDERDAG: er werden nog 
enkele koereurs bereid gevonden om 
volgende week de grootBelgische 
baankampioenschappen te betwisten. 
Op een serieuze manier • VRIJ
DAG : de Hollandse trainer is ervan 
overtuigd dat de Brusselse «tove
naar» (dat is Monne Goethals) hem 
weer eens het leven zuur zal maken. 
Als hij het maar wee t . . • ZATER
DAG : in Belgische sjotterskringen 
wordt over staking gesproken. Dat 
zou het einde van deze trotse onze 
natie betekenen • Z O N D A G : wat 
was dat « geboenk » in B r u s s e l ' Char-
lier-met-het-houten-been die zich om
keerde in zijn graf tijdens de match 
Hol land-Belg ië • 

...TOT DAG 

PRETTIGE KENNISMAKING 

Verleden zaterdag hield de Vereni
ging voor Sterrenkunde haar jaar
lijkse algemene vergadering. Dank 
zij een bijzondere toelating van de 
minister van nationale opvoeding 
kon dit gebeuren in het nieuwe pla
netarium nabij het Atomium, dat nu 
al bijna twee jaar klaar is, maar 
helaas nog niet opengesteld voor 
het publiek. 

Het was voor de leden van de ver
eniging, en voor een aantal ver
tegenwoordigers van de Vlaamse 
pers een dankbaar aangegrepen 
gelegenheid om vóór de opening 
nog kennis te komen maken met 
dit nieuwe planetarium. Om het in 
één woord te zeggen : gebouw en 
apparatuur zijn af en af. Met zijn 
koepel van meer dan 1500 m2, zijn 
kostbaar Zeiss-apparaat, zijn kom-
fort, zijn prachtige konferentie- en 
vergaderlokalen, zijn heldere, rul-
me hall — ook bruikbaar als ten
toonstellingsruimte —, zijn warme, 
prettige sfeer, mag dit Belgische 
planetarium rustig een van de 
mooiste ter wereld genoemd wor
den. 

Ook de kennismaking verliep bij
zonder prettig. In vlot tempo werd 
het statutaire gedeelte van de bij
eenkomst afgewerkt en de indruk 
die de buitenstaander er van over
hield was dat de Vereniging voor 
Sterrenkunde een springlevende 
organisatie is, die bruist van akti-
viteJt 

Dan hield prof. dr. W. Rombauts, 
biochemicus, een héél indrukwek
kende uiteenzetting over het ont
staan van hef leven. Hoeft het 
gezegd dat dit relaas van de gran
dioze speurtocht van de mens 
naar zijn eigen oorsprong, ten
slotte toch nog een van zijn groot
ste geheimen, dat dit relaas, ge
plaatst tegen de hier zo voelbare 
oneindige grootheid van de kos
mos, én de hier wel altijd aanwezi
ge vraag of er in die kosmos ook 
elders nog wel leven zou kunnen 
zijn, de aanwezigen diep onder de 
indruk bracht? Dan leidde de h. A. 
Pien een vertoning met het planeta
rium. Het was niet zozeer een 
wetenschappelijke uiteenzetting of 
een didaktisch programma. Eerder 
een demonstratie van de mogelijk
heden van het planetarium. Dit Het 
de h. Pien toe zijn publiek de tijd te 
geven om te bewonderen, om over
weldigd te worden door de groot
heid en de pracht van het kos
misch schouwspel, om een beetje 
poëtisch, of weemoedig misschien, 
of romantisch de eigen beperkt
heid te ervaren tegenover ruimten 
en tijdperken die niet te meten zijn 
met menselijke maten. 

Dit gedeelte werd besloten met 
een korte hulde aan Copernicus, 
die de aarde en haar bewoners, 
«op hun plaats zette», zoals het 
heet en in feite de ontwerper was 
van alle planetaria. 

Tenslotte reikte de vereniging haar 
Galileïprijs uit de erkenning van 
de verdiensten van één harer le
den. Laureaat was de heer F. van 
Loo uit Itegem, in wie o.m. en voor
al de waarnemer werd gehuldigd. 

Waar-nemen is uiterst moeilijk, en 
vergt zeldzame, groot-menselijke 
eigenschappen. Daarom verdient 
F. van Loo, de waar-nemer bij uit
stek, die erkenning. Schitterende 
vergadering. Aangename kennis
making. En afscheid met de beden
king : wanneer zal iederéén einde
lijk van al dit moois kunnen genie
ten ? 

G.M. 

ORANJE BLIKT W I H E RODE DUIVELS FEESTELIJK I N ! 
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TU-PROGMMMt\'S 

29 APRIL 

BRT 
1400 
1800 
1805 
1845 
1910 
1915 
1945 
2015 

2205 
2230 
2315 

Schooltelevisie 
Ti-Ta-Tovenaar 
Jonger dan ie denkt 
Leef Nu 
Verkeersveiligheid 
Coronation Street 
Nieuws 
Panorama Dokumentaire 
over de Verenigde Staten 
en Vietnam 
Standpunten 
Premiere 
Nieuws 

NED. 1 
1045 Schooltelevisie 
1400 Schooltelevisie 
15 00 Van hart tot hart 
16 00 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
19 05 EO Kinderkrant 
19 30 Holland ze zeggen Gronin

gen 
2035 Patterns of Colour Doku

mentaire 
21 00 Genezen van haat Doku

mentaire 
21 25 Tenslotte 
21 35 Nieuws 
21 50 Machiavelli Reportage 
2310 Nieuws 

NED. 2 
1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
1905 t Spant erom Kinderspel 
2000 Nieuws 
20 25 Achter het nieuws 
2040 Beryls lot 
21 35 De ombudsman 
22 00 Terug naar de natuur 
22 30 Achter het nieuws 
2305 Gedicht 
23 06 Den Haag vandaag 
2321 Nieuws 

RTB 
1400 Schooltelevisie 
1740 Schooltelevisie 
1810 1, 2, 3 lai vu 
1830 Le temps des valises 
19 00 Bergeval et fils 
1925 Antenne-Soir 
1945 Nieuws 
2025 Si vous saviez 
2035 Les noces rouges Franse 

film [19731 
2210 Le carroussel aux images 

Aansluitend Nieuws 

30 APRIL 
BRT 
1400 
1700 
1800 
1815 
1842 

Schooltelevisie 
Schooltelevisie 
Vingerpoppen 
Polen Dokumentaire 
Dag aan dag 

1910 Protestants-godsdienstige 

1945 
2015 
2040 
2210 
2240 
2250 

NED 
1025 

1815 
1845 
1855 
1905 

2045 
2135 
2150 
22 35 

2300 
2301 

2326 

uitzending 
Nieuws 
De flintstones 
Lo Pais Franse film (1973) 
K R T C 
Nieuws 
Andy Warhol dokumentair 
portret van deze all-round-
kunstenaar 

. 1 
Feest na.v Juliana's jaar-
dag 
Teleac 
Kortweg 
Nieuws 
De dood van een berggids 
Franse televisiefilm 
Hof van Holland-show 
Nieuws 
Haagse knngen 
Oscar Peterson prezen-
teert 
Gedicht 
Een broertje dood aan zich 
schikken 
Nieuws 

NED. 2 
1815 Defile op Soestdijk 
1845 Paulus de boskabouter 

1855 Nieuws 
1905 Av ros toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Avro's wie-kent-kwis 
21 45 De gebroeders Hammond 
22 35 Televizier-magazine 
2330 Nieuws 

RTB ~ 
1400 Schooltelevisie 
1540 Tennis Davisbeker 
1810 1 2 3 Ja i vu 
18 30 Sept sur sept 
1900 Les communistes daujour-

d'hui 
1930 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
20 15 USA 200 reportage 
21 10 Voulez-vous j o u e r ' 
23 00 N imiw; 

1 MEI 

BRT 
1410 Doe mee 
1440 Voetbal 

Rechtstreekse reportage 
van Manchester United — 
Southampton 

1650 Tennis 
Belgie-Hongarije 

1730 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Disneyland 
1855 Morgen wordt het beter 

Milieuprogramma 
1945 Nieuws 
2015 « Hun w e g is met altijd met 

rozen bezaaid » 
Programma n a v 1 mei 

21 05 "De vakbeweging op Euro
pees vlak 
Reportage 

21 55 De weg naar het kinderhart 
VS-film 

2310 Nieuws 

NED. 1 
1030 Teleac 
1415 Schooltelevisie 
1455 Nieuws 
1457 De Engelse cupfinale 
17 05 Ren je rot 
17 35 Suske en Wiske 
1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Rosie en de Nutshell Kids 
1930 De Tommy Cooper snow 
20 00 Ahoy hier is de Vara 

1 mei-programma 
21 35 Nieuws 
21 50 Beryls lot 
2245 Achter het nieuws 
2305 Simon Carmiggelt 
2315 Nieuws 
23 20 Lied van de week 

NED. 2 
1845 Paulus de boskabouter 
1855 Nieuws 
19 05 Wickie de Viking 
1930 Kareltjes kolderieke kaprio

len 
1950 t Zand 33 
2000 Nieuws 
20 25 De Willem Ruis-show 
2200 Brandpunt 
2240 Gunsmoke 
2330 Nieuws 

RTB 
12 35 Tele-debat 
13 30 TV Femmes 
1400 Entree libre 
14 30 Jardinage 
1445 Tennis Davisbeker 
1500 Voetbal 
1645 Tennis Davisbeker 
1745 A vos marques 
1855 Les Pilis 
1900 Spectacles 
19 30 Antenne-soir 
19 45 Nieuws 
2015 Le dictateur 
2215 Koncert Mikis Theodorakis 

Nieuws 

2 MEI 

BRT 

9 00 Doe mee 
930 Trajekt 

1015 In het land van alles anders 

11 05 Konfrontatie 
1205 Nieuwsmagazine voor ge

hoorgestoorden 
1235 Dag aan dag 
1400 Tennis 

Reportage enkelspel Davis
beker 

1500 Herrie met 2 8 
1515 Labyrint 
1730 Sesamstraat 
1755 Vioolkoncert 
1846 Ti-Ta-Tovenaar 
18 50 Van pool tot evenaar 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
20 30 Hartenvrouw 

Britse reeks 
21 20 Aanval op Saint-Nazaire 

Britse dokumentaire 
2210 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Eucharistievienng 
14 30 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Sesamstraat 
1627 Openbaar kunstbezit 
1655 Voetbaluitslagen 
17 00 Du hirte Israel, hoere 

Kantate van J S Bach 
1730 Een bericht van de wilde 

ganzen 
1815 Teleac 
1855 TV-informatie voor Turken 
1900 Nieuws 
1905 Ruimte religieuze muziek 
1935 Licht klassiek met variaties 
2030 Het proces Daniel en Sin-

jawski 
Kanadees TV-spel 

21 45 Gala van Nederlandse kun
stenaars 

2255 Nieuws 

NED. 2 
18 25 Woord voor woord 
18 30 Paulus de boskabouter 
18 35 Rogues Rock 
1900 Panoramiek 
1915 Studio sport 
2030 Honzon 
21 00 Metro's music 
21 30 Nieuws 
21 35 Markant 
2235 Beeldspraak 
2300 Nieuws 

RTB 
1015 Jardinage 
1030 Ulysse 
11 00 Euchanstieviering 
12 00 Faire le point 
13 00 Nieuws 
1305 Concertissimo 
1345 Arts-hebdo 
14 00 Tennis 

La petite maison dans la 
praine 
Badinene 
La RTu en question 

Donderdag 29 april - RTB 

LES NOCES ROUGES (1973) 
Film in de misdaadserie van Clau
de Chabrol Opnieuw wordt de 
misdaad van zijn voetstuk afge
haald Chabrols vrouw Stephane 
Audran, en Michel Piccolli spelen 
voortreffelijk de rol van de twee 
moordenaars 
Vri jdag 30 april - BRT 
LO PAIS (1973) 

Een wat onhandige maar vriende
lijke provinciejongen komt naar de 
stad en ontmoet er allerlei mensen 
met wie hij tracht te dialogeren 
Gerard Guerins enquête-film is 
een eerlijk pleidooi ten voordele 
van de regionalizatie Zijn reporta
ge IS verwezenlijkt in een cinema-
vente-stijl die zeer sympatiek aan
doet vooral door zijn autenticiteit 
en verscheidenheid 

Zaterdag 1 mei - RTB 

THE GREAT DICTATOR (1939) 
Meesterwerk van en met Charles 
Chaplin waann deze een jaar 
voor W O II, de waanzin liet zien 
van een tiran die de wereld be
dreigt Door zijn scherpe satiri
sche kanten, zijn helderziende hu
mor en poëtische schoonheid is 
dit wellicht het beste tragikomi
sche werk van Chaplin Diens opti
misme bleek jammer genoeg een 
illusie maar zijn patetische bood
schap van hoop en vrede zal 
steeds aktueel blijven 

1840 Fiic l'ecureuil 
1845 Sportweekend 
1930 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
20 20 Baron von der Trenck 
21 15 Cinescope 
2200 TV 7 Club 

3 MEI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1700 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Klem klem kleutertje 
1820 Hond op de vlucht 
1845 In het wilde Australië 

Dokumentaire 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2015 Micro-Macro 
2045 Edward VII 
21 35 Wikken wegen 

Verbruikersmagazine 
2210 Nieuws 

NED. 1 

1045 
1815 
1845 

1855 
1905 
2005 
2135 
2150 

2227 
2320 
2324 

Schooltelevisie 
Teleac 
TV-informatie voor Sunna-
mers en Sunnaamse Neder
landers 
Nieuws 
Avro's 3 X 20 informatie 
McCoy 
Nieuws 
De mensmachine 
Dokumentaire 
Avro's sportpanorama 
Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 De bal is rond 
19 30 Doctor Who 
2000 Nieuws 
20 25 Op losse groeven 
21 30 Baretta 
2220 Aktua TV 
2310 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1810 1 ,2 ,3 j'ai vu 
1830 TV Femmes 
1900 La pensee et les hommes 
1930 Lundi-sports 
1945 Nieuws 
2015 Le Bunker 

Toneel 
21 45 Donner a voir 
2220 Nieuws 

4 MEI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Wickie, de Viking 
1830 Guyana waterland 

Dokumentaire 
19 00 Studio aan huis 

Tienerklanken 
1945 Nieuws 
2015 There's a lotta lonely people 

tonight 
Zweeds amusement 

2050 Verover de aarde 
Wetenschappelijk program
ma 

21 40 Of zal ik over mijn land zin
gen? 
Volksliederen uit Vlaande
ren Franknjk en Ierland 

2200 Gastprogramma 
Het vrije woord 

2230 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1400 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1855 TV-informatie voor Span

jaarden 
1900 Nieuws 
1905 De kunstkollektie van Her

man Goenng 
1930 Kindertotenlieder van Gus-

tav Mahler 
1955 Dodenherdenking 

Reportage 

2010 Twee voor twaalf 
Kwis 

2050 Neurenberg '46 - Dussel-
dorf '76 
Reportage 

21 35 Nieuws 
21 45 Spelen met muziek 
2225 Gedicht 
22 26 Nieuws 

NED. 2 

1855 Ti-Ta-Tovenaar 
1900 Nieuws 
1905 De geheime schatten van 

de Rode Zee 
1930 Dagboek van Anne Frank 
1955 Dodenherdenking 

Reportage 
2010 Nieuws 
2030 Gemalah 

TV-spel 
22 05 Hier en nu 
22 45 Veldmis van Bohuslav Mar-

tinu 
2315 Den Haag vandaag 
2325 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1740 Schooltelevisie 
1810 1 2 3 j'ai vu 
1830 Seniorama 
1900 Bergeval et fils 
1925 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 La poupee sanglante 
21 10 Situation 76 

Sabena 
21 55 Absurde n'est-il pas "> 
2235 Nieuws 

5 MEI 

BRT 

1630 
1745 
1750 

1850 
1945 
2010 

2200 

2250 

Tip-top 
Ti-Ta-Tovenaar 
Gans Dilsen 
Spelprogramma 
De onzichtbare man 
Nieuws 
Voetbal Anderiecht— 
West Ham 
Rechtstreekse uitzending 
Fundamenten 
Gesprek met VS-ekonoom 
J K Galbraith 
Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 Guus de kangoeroe in het 

rijk van de zeemonsters 
Finse tekenfilm 

1600 Apen op Borneo 
Dokumentaire 

16 25 De film van ome Willem 
1700 Verdwijnende werelden 

Dokumentaire 
1750 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Verkeers(p)licht 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendtijd politieke partijen 
2000 Den Haag vandaag 
2010 Finale Europacup 
21 00 Den Haag vandaag 
21 10 Tweede helft Europacup 
2205 Nieuws 
2225 The Minerva Film Compa

ny 
Dokumentaire 

2325 Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 
1930 
2000 
2025 
2030 
2130 

2215 

2335 

Ti-Ta-Tovenaar 
Nieuws 
Jouw wereld, mijn wereld 
Kenmerk 
Nieuws 
Socutera 
The best of All in the family 
Amerika in de twintiger en 
dertiger jaren 
Dokumentaire 
Paramount presents 
Dokumentaire 
Nieuws 

RTB 
1545 Schooltelevisie 
1645 Feu vert 
1825 Les volants 
1855 Chapi-Chapo 
1900 Bergeval et fils 
1925 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2010 Voetbal 
22 05 Jazz from Newport 1974 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD: 1945-1975 
r / ^ N D E R de nationalistische kritici 

vroeg men zich af of dit kongres 
een « korrektie » wilde zijn op de geest 
van de programmadag van april 1966. 
Terwijl in sommige nationalistische 
kringen verder werd gebakeleid over 
de te verdedigen sociaal-ekonomische 
opvattingen, spitste de belangstelling 
in brede Vlaamsgezinde kring zich toe 
op de grote Vlaamse betoging die 
voor 5 november 1967 te Antwerpen 
werd gepland. Die betoging werd inge
richt door het «5 novemberkomitee» 
dat een emanatie was van het Over-
legcentrum van Vlaamse Vereni
gingen. Het urgentieprogramma, waar
voor in Antwerpen zou worden be
toogd, kan als volgt worden samenge
vat : 

— overheveling van de Franse univer
siteit van Leuven naar Wallonië, 
— splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel, 
— definitieve begrenzing van Brussel 
tot de huidige 19 gemeenten, 
— een volledig Nederlandstalig onder
wijs te Brussel, 
— een nationaal statuut voor Brussel 
als hoofdstad, 
— toepassing van de taalwetten. 

Leuven en Brussel waren dus de 
hoofdthema's. 
De betoging kende een groot sukses. 
De inrichters schatten het aantal beto
gers op honderdduizend. 

De vorige (federalistische) betoging te 
Antwerpen op 10 november 1963 was 

doorgegaan in een heel andere sfeer, 
gevolg van het feit dat aan de politieke 
eis tot federalisme die tot ekonomi-
sche struktuurhervormingen was ge
koppeld ook het weer was nu van de 
part i j : waar men in 1963 betoogde 
onder een druilerige regen, was het nu 
in 1967 voor een novemberdag zeer 
mooi weer. Reeds zeer vroeg in de 
voormiddag verdrongen zich tiendui
zenden op het Leopold de Waelplein 
voor het Muzeum van Schone Kun
sten, en in de aanpalende straten. Men 
schatte het aantal betogers op 
100.000. 

De betoging bewees — indien dit nog 
te bewijzen viel — de verhevigde 
Vlaamse strijdvaardigheid, die trou
wens enkele maanden later zou tot uit
barsting komen in Leuven, en die de 
regering Vanden Boeynants zou doen 
vallen. 

De doorbraak van de Vlaams-nationa-
le gedachte bij de jongeren, en vooral 
bij de jonge intellektuelen, bleek uit de 
verkiezingen die aan de njksuniversi-
teit te Gent gehouden werden en 
waar de VNSU bewees dat zij over 
een fikse aanhang beschikte onder de 
studenten. Ook de opiniepeilingen aan 
andere universiteiten wezen op een 
sterke pro-VU-tendens. Dat deze ten
dens zich niet tot de studentenmilieus 
beperkte, werd aangetoond door een 
algemene opiniepeiling die voor de 
komende verkiezingen voor de Volks
unie 20 zetels in het vooruitzicht stel
de. Dit onderzoek ingericht in decem

ber 1967 — dus nog vóór de januari-
gebeurtenissen in Leuven — door het 
Internationaal Research Associates 
(Europe).op vraag van «Het Laatste 
Nieuws » wees op verlies voor de drie-
traditionele » partijen en winst voor de 
VU. 

Na de januari-gebeurtenissen zou het 
verloop van de feiten aantonen, dat de 
peilingen een juiste weergave van de 
tendens waren geweest. In verband 
met Leuven waarschuwde de CVP-
voorzitter (en unitarist) Houben voor al 
te grote voortvarendheid bij de Vlaam
se CVP-ers en hij wees op de nood
zaak van een dialoog. Daarin geloofde 
echter niemand meer. Vlaanderen 
dreunde van de betogingen en Leuven 
werd het toneel van bitsige gevechten 
tussen rijkswacht en studenten. Verro
ken kondigde op 2 februari zijn inter
pellatie aan. Zij werd gehouden op 6 
februari 1968. Nog dezelfde dag had
den regering en partij nog getracht die 
interpellatie te doen annuleren. 

Verroken wenste dat de regering zich 
ertoe verbond het princiep van de 
overheveling te aanvaarden. De 
Vlaamse ministers van de CVP — o.m. 
Van Elslande — lieten zich echter nog
al dubbelzinnig uit inzake hun solidan-
teit met het door Verroken geformu
leerde Vlaamse standpunt. De interpel
latie ging door. Verroken verklaarde 
dat het geenszins zijn bedoeling was, 
de regering te doen vallen. Maar de 
Vlaamse CVP-ministers konden nu 

niet meer terug, konden niet anders 
dan zich met het Vlaamse standpunt 
solidair verklaren en dit tegen de zin 
van Vanden Boeynants. Een stand
punt, dat achter de schermen nog 
hard aangevochten werd en dat men 
poogde af te zwakken. . Maar Verro
ken had geesten opgeroepen die hij 
niet meer kon bedwingen : in Vlaande
ren was niemand nog bereid ook maar 
één toegeving te doen. Voor de wil 
van een politiek-bewuste en aktieve 
Vlaanderen moest de regering door 
de knieën gaan. Het was de eerste 
keer dat zoiets gebeerde. 

De verkiezingskampagne stond daar
na in het teken van de Vlaams-Waalse 
tegenstellingen, waarmee men in alle 
partijen last had. In de CVP leidde dat 
tot een partij-federalisering: CVP en 
PSC gingen elk met een eigen pro
gramma de strijd in. Alleen de PVV 
onder impuls van de unitarist Omer 
van Audenhove ontpopte zich als red
der van het unitaire vaderland en ging 
daarmee frontaal in tegen de alge
mene opiniestroom in Vlaanderen. 

De verkiezingen van maart brachten 
een — niet onverwacht — sukses 
voor de Volksunie. 20 kamerleden 
(winst 8 I), 9 rechtstreeks gekozen, 3 
provinciale en 2 gekoöpteerde senato
ren. Méér dan een halfmiljoen Vlamin
gen hadden ditmaal Volksunie ge
stemd. 

(wordt vervolgd) 
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BAR RESTAURANT 

©e tEabeente 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tol. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

A A L S T 

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

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

en waskussens - kinderkleding. 

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

kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED: uitgebreide keus in merkar elen: autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-c ts - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - ;senaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 
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BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58 
1800 VILVOORDE 
TEL 02/25103 86 
Alle grote uitgaven 
en ook alle kleine 

P-V.b.a. 
LIERSEVLOERHANDEL 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
(031/37.45 72) 

BOUWBEDRIJF 
LUCJLEGEMS 

Vaartstraat. 9 - 2251 MASSENHOVEN 
Uit sympathie 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek] 

(02)734 0643 
Na 18 u 4254642 

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

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 — 2921 Nieuwenrode 

Tel.: 015/71.12.40 

GEMEENTE EDEGEM 

1.504 fr. voor gehuwden en 752 fr. voor 

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat vol
gende betrekkingen vakant z i jn: 

OPSTELLER 
(1 betrekking -f werfreserve) 

G E S C H O O L D W E R K M A N B-HOVENIER 
(2 betrekkingen + werfreserve) 

Aanvangswedde (bruto): 
Opsteller: 21.896 f r. 
Hovenier: 20.810 fr. 
(te verhogen met haardgeld 
niet gehuwden). 

Algemene voorwaarden : 
18-40 jaar, Belg, militieplichten volbracht (voor mannelijke kandidaten), 
goed zedelijk gedrag, medische goedkeuring. 

DIplomaverelsten : 
Opsteller : hoger secundair onderwijs. 
Hovenier • lager secundair technisch onderwijs 

(tuinbouw of gelijkaardig). 
Voor hovenier eveneens 1 jaar vakpraktijk vereist. 

Aanvragen: 
Eigenhandig geschreven, uiterlijk op 7 mei 1976 aangetekend op een 
postkantoor afgegeven, vergezeld van volgende bewijsstukken: ge
boorteakte, nationaliteitsbewijs, bewijs goed gedrag en zeden, eenslui
dend verklaard afschrift diploma (voor hovenier eveneens bewijzen 
van vakpraktijk), en medisch getuigschrift afgeleverd door het Provin
ciaal Instituut voor Hygiëne, Nationalestraat 155, Antwerpen. 
Voor verdere Inlichtingen : Gemeentesekretariaat, tel. 57.01.18. 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog sfeeds de 
versf-andigsfe belegging ! 
Het kan nog ! De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht In de inflatie
duisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reëel over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 

U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met zi jn 1001 mogelijkheden, zi jn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom kijken ' Ter plaatse of op plaatjes ' Maak NU een 
afspraak Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN U W ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

ANTWERPEN : MEIR 18 - TEL. (031)31.78.20 
BRUSSEL: KOLONIENSTRAAT 50 - TEL. (02)219.43.22 
GENK: WINTERSLAGSTRAAT 22 - TEL. (011)35.44.42 
GENT: ONDERBERGEN 43 - TEL. (091)25.19.23 
LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL. (016)23.37.35 
SINT-NIKLAAS: ZAMANSTRAAT 54 -TEL. (031)76.73.27 
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VLAANDEREN IN EUROPA 
EN IN DE WERELD 

De inrichters van de 4e Dialoogdag van de Volksunie mogen tevreden zijn: 
deze te Brugge in het Vormingsinstituut van de Groene Poorte te Brugge vorige 
zondag gehouden dialoogdag was een echte dialoog en bereikte een hoog peil, 
niet het minst door de referaathouder, het paneel en de eregast, ererektor Henk 
Brugmans. 
Het ochtendburo was samengesteld uit voorzitter senator De Facq, senator De 
Bruyne, Walter Luyten (Dl), de h. Bohets (van de Standaard) en dr. Guido Pro
voost [BUG]. Senator Van In verwelkomde namens het arrondissement Brugge. 
Brugge is een naam en een begrip in Europa en in de wereld. Het behoort tot 
wat we zouden noemen de middelnederlandse steden, waarvan men de invloed 
niet mag onderschatten. Guido Van In verheugde zich in het herstel van het 
architektonisch erfgoed, maar Brugge-kernstad beschikt nog niet over een 
akkommodatle voor een dialoog als deze. Vandaar de keuze van de Groene 
Poorte. 
Voorzitter De Facq situeerde de dialoogdagen als een initiatief dat niet alleen 
binnen de partij werkt maar ook daarbuiten. « We willen de partij a.h.w. ravitaille
ren met nieuwe gedachten». Na een overzicht van de voorbije dialoogdagen 
stelde de voorzitter, dat de VU niet alleen interesse voor binnenlandse vraag
stukken moet hebben, maar ook moet ijveren, de Vlaamse verantwoordelijkheid 
tegenover de wereld duidelijk te maken. Senator De Facq verduidelijkte tot slot 
dat deze bijeenkomst geen kongres is, met bindende besluiten, doch wel 
gedachtengoed wil aanbrengen voor eventuele partijstandpunten. Vandaar ook 
de pluralistische samenstelling van het paneel. 

NIET DE STATEN MAAR DE 
VOLKEN 

Hektor De Bruyne voorstellen zal wel over
bodig zijn. Op deze Brugse dialoogdag 
leverde hij als referaathouder een stevige 
bouwsteen waarop het paneel en de zaal 
konden voortbouwen Als vertolker van het 
partijstandpunt omschreef hij het Europa
beeld, zoals de VU dat ziet nl. als een geïn
tegreerd federaal Europees staatsgezag, 
dat niet de speelbal is van de nationale sta
ten. In de samenstellende elementen van dit 
Europees federaal geheel moeten niet de 
Europese staten, maar wel de Europese vol
keren erkenbaar zijn, ook de kleine naties. 
Net zoals 's namiddags professor Brug
mans zou pleiten voor •< Utopia » bepleitte 
senator De Bruyne geduld in het zich ter
gend langzaam voltrekkend Europees inte
gratieproces. Maar de federale evolutie in 
de USA zoals in de SU leren ons op overtui
gende wijze, dat geduld hier een der groot
ste deugden is. De balans is natuurlijk nega
tief te noemen, de Europese federalisten 
zijn het slachtoffer geworden van de Euro
pese euforie in de eerste naoorlogse jaren. 
Belangrijk voor ons was wel dat de VU 
erop staat, dat België een tweeledig fede
raal karakter aanneemt en dat deze volkse 
tweeledigheid erkenbaar is in de wijze 
waarop zij aan het Europees opbouwwerk 
deelneemt. Daarom ook moeten Europese 
parlementsverkiezingen plaatshebben in 
een kader dat met die volkse tweeledigheid 
rekening houdt. Daarom heeft de VU reeds 
de traditionele partijen gewaarschuwd, dat 
ze een of ander kiesbedrog nooit zal aan
vaarden, waardoor ze met zou vertegen
woordigd zijn in verhouding met haar wer
kelijk belang in de Vlaamse gemeenschap. 
Trouwens: de Europese volksnationalisti-
sche en federalistische krachten, met hun 
gemeenschappelijk beeld van een Europa-
der-volkeren-en-der-gewesten, kunnen be
ter dan de traditionele staatspartijen, een 
Europese inhoud geven aan het nieuwe par
lement De VU verwerpt ook een schijnpar-
lement, en streeft naar een tweevoudige 
Europese parlementaire vergadering, 
grondslag van de parlementaire macht in 
elke federale staat. Een van deze twee 
dient van meetaf een kamer der volkeren 
te zijn. Jammer genoeg is één der grote 
leemten in het Tindemans-verslag het ont
breken van elke volksnationalistische en 
volksfederalistische bekommernis. 

Tot in den treure werd herhaald, dat in de 
Europese integratiepolitiek de sociale di
mensie niet tot haar recht komt. Hebben de 
staten in de EEG reeds aan macht en 
invloed ingeboet (landsverdediging, ekono-
mie, internationale politiek enz.} dan is dat 
niet zo in de sociale sektor, waar de sociale 
realiteit voor de gewone Europese mens 
deze van de nationale staat is. Het is dan 
ook hersenschimmig, te verwachten dat de 
Europese massa warm zal lopen voor Euro
pa zo lang de Europese dimensie met orga
nisch aanwezig is in het sociaal welvaarts-
beleid. Daarbij sluit de konklusie van sena

tor De Bruyne heel logisch aan: Europa zal 
het Europa der Volken zijn of niet zijn I Dit 
werd trouwens later vanuit de zaal beves-
•igd. 

HOOP OP VLAANDEREN 

Het eerste panellid dat op dit referaat inpik
te was Walter Luyten (Dosfelinstituut), die 
innerlijk bewogen als steeds zeer scherp 
de typisch nationalistische refleks ver
woordde en waarvan we onthouden, dat 
we geestelijk reeds gewonnen hebben met 
ons Europa der Volkeren, doch dat we nu 
aan de verwezenlijking daarvan moeten 
beginnen door er macht achter te plaatsen. 
Het is trouwens zo dat «de volkeren zon
der staat» in Europa (Walter Luyten heeft 
het niet voorzien op « volkse minderheden » 
en andere minoriserende omschrijvingen) 
naar Vlaanderen opkijken, als volk dat in 
zijn bevrijdingsstrijd ogenschijnlijk maar er
gens toch reëel het verst gevorderd is. 

TOCH POSITIEVE TREKKEN 

De heer Bohets (ekonomisch redakteur bij 
de Standaard) was het niet eens met de al 
te pessimistische kijk op wat tot nog toe in 
Europees verband is gebeurd. Zo is wat er 
reeds ekonomisch geïntegreerd is voorde
lig voor de verbruiker gebleken door de 
stabilisenng van de prijzen. Hij verwees 
daarbij naar de Europese landbouwpolitiek, 
waar men toch verst gevorderd is (en waar 
men zich ook het scherpt bewust werd van 
het ontbreken van een Europees gezag, 
toen de Europese boeren hun beruchte 
Brusselse betoging hielden). De h. Bohets 
zou trouwens in een repliek verder gaan 
«dwarsliggen» toen hij nuchter vaststelde, 
dat men niet zo moet afgeven op de multi
nationals, vermits de welvaart o.m. het 
gevolg is van de internationalisering van 
het bedrijfsleven... Het is wellicht een pijnlij
ke vaststelling, maar we kunnen ons het 
verlies van de multinationals niet permitte
ren, al zijn er ook faktoren, die deze vrees 
relativeren (hoge produktiviteit, politieke sta
biliteit enz). Maar daarmee waren we op 
binnenlands vlak beland. Het belangrijkste 
in dit verband blijft onopgelost: men pleit 
wel voor kontrole op de multinationals 
maar men kan de te kontrolleren groepen 
moeilijk identificeren. 

EUROPEES DEMOKRATISCH 
ALTERNATIEF 

Voor dr. Provoost is de parlementaire 
demokratie in Europa nog slechts te red
den via een Europese parlementaire demo
kratie, want in de nationale parlementen 
bestaat ze niet meer terwijl deze instel
lingen veel te konformistisch zijn gaan den
ken. De geringe belangstelling voor de inter
nationale politiek bij de Vlamingen is histo
risch verklaarbaar, o.m. door de neutralisti-
sche politiek, de uitsluiting uit de besluitvor
ming e.d.m. dr. Provoost acht het de taak 
van de VU, de Vlamingen in dit verband 
meer bewust te maken. Een reaktie hierop 

V.l.n.r. prof. Maton, senator De Facq, senator De Bruyne. 

uit de zaal stelde dat de Europese basis 
meer vertrouwen heeft in de technokraten 
en zelfs in de big business dan in de politie-
kers! 
Daarmee was de voormiddag rond en kon 
er geluncht worden, jammer genoeg met 
drie kwartier vertraging, wat evenwel noch 
aan de inrichters noch aan de gastheren 
kan verweten worden. 

EEN RIJK EILAND IN EEN ZEE VAN 
ARMOE 

Het namiddagpaneel was gewijzigd (aange
vuld met mej. De Beul van de Studiedienst) 
toen voorzitter De Facq het woord verleen
de aan het eerste zwaargewicht van dit 
tweede deel, professor Jef Maton, de man 
die zulk een boeiend referaat hield op ons 
kongres te Oostende. Ook nu weer wist 
professor Maton het juiste verband te leg
gen tussen Vlaamse (of Vlaams-nationale) 
beweging en onze (welbegrepen) plicht 
tegenover de derde wereld. Samengevat 
komt dit hierop neer: we mogen als rijk 
geworden volk tegenover de armen in de 
wereld niet in dezelfde fout vervallen als 
destijds de rijke Luikse staalbaronnen 
tegenover de arme luizen van Limburgers. 
We mogen van verdrukten, uitgezogenen 
zelf geen uitzuigers van gast-koelis worden. 
Professor Maton, hoe nonchalant en soms 
zelfs artistiek slordig ook, weet het scherp 
te stellen. Zijn parallel tussen de gastar
beiders van de 19e eeuw (w.o. de Vlaamse 
trimards, de Fransmans, of hoe ze ook heet
ten) en deze van onze tijd loog er niet om : 
het zelfde defilee van zwarte armoede en 
ellende. 

Prof. Maton stelt echter dat we niet alleen 
omwille van de verdelende rechtvaardig
heid de derde wereld moeten helpen doch 
dat ook moeten doen uit welbegrepen 
eigenbelang met als adagium : liever een rij
ke dan een arme buur, want de eerste 
maakt ons ook rijk, een adagium waarmee 
de «vox populi» het echter niet helemaal 
eens was, vooral wat de textielnijverheid 
betreft. 

SIN FEIN, WIJ ZELF 

De vedette van deze dialoogdag was onge
twijfeld prof. dr. Hendrik Brugmans, gewe
zen rektor van het Europa Kollege, Euro
pees federalist van naam en faam, maar 
ergens nationalist, wat trouwens blijkt uit 
zijn houding tegenover de Belgische frans
kiljons. Prof. Brugmans is vergeleken met 
de dooddoener «dat Nederlanders passie
loos zijn» een gepassioneerd spreker, 
wiens betoog van zondag feitelijk neer
kwam op een hardnekkig beleden geloof in 
Europa, ondanks het bereikte nulpunt en op 
« de moed tot utopie, want we zijn te weinig 
utopisten geweest». 
Prof. Brugmans somde drie voorwaarden 
op, die moeten vervuld worden willen we 
een goed Europa verwezenlijken ; een par

lementaire demokratie (verkozen en met 
eventuele overname uit de bestaande siste-
men van de goede elementen, zoals bvb. 
hearings); een charter van de rechten der 
volkeren (nu te individualistisch waardoor 
het zelfs een anti-karakter kan verkrijgen) 
van kollektieve mensenrechten dus; zorg 
voor ruimtelijke ordening die gestalte moet 
krijgen via een soort konsultatieve raad der 
gewesten (bvb. er bestaat geen specifieke 
Franse landbouw, Duitse, Italiaanse, enz., er 
zijn, verspreid over de diverse landen, wel 
landbouwregio's met ongeveer dezelfde 
problemen). De vervulling van deze voor
waarden is strikt noodzakelijk, ook om het 
anti-demokratisch koncept te doorbreken. 
Prof. Brugmans besloot «Ons Europa ligt 
ergens tussen het devies van de USA 
« eenheid in verscheidenheid » en de wapen
spreuk van de leren « sin fein, wij zelf» 1 Een 
kernachtig, enigszins abruupt slot van een 
gloedvol en fel toegejuicht betoog. 

ALS VLAMINGEN EUROPEES HUIS 
BINNENGAAN 

Partijvoorzitter Hugo Schiiltz dankte de 
inrichters, de paneelleden, de sprekers en 
niet het minst het zeer aktief gehoor voor 
deze nuttige konfrontatie. Achtereenvol
gens hebben we dialoogdagen gehad ge
wijd aan de welvaart, de kuituur, het pluralis
me, de vakbeweging, vandaag aan onze 
plaats in Europa en de wereld. 
De Volksunie heeft van meetaf resoluut 
voor Europa gekozen, maar het teleurstel
lend verloop van de integratie, het misbruik 
van vertrouwen en sommige valse alibi's 
verklaren sommige zure oprispingen bij de 
volksnationalisten. Vandaar het wantrou
wen en de eis, dat Europese verkiezingen 
reëel moeten zijn en geen show. Ook willen 
wij als Vlamingen aan deze verkiezingen 
deelnemen en dat kan slechts gebeuren, 
wanneer er een Vlaamse en een Waalse 
kiesomschrijving komt. We hopen dat alle 
Vlaamse partijen deze zienswijze zullen 
delen. De vrees is immers ongegrond dat 
het bevrijdingsnationalisme een rem zou 
zijn op de integratie. Integendeel er zullen 
meer mogelijkheden ontstaan. 
Inmiddels is het voor de VU zaak kontak
ten met verwante partijen en bewegingen 
in Europa te leggen, ten einde in het Europe
se parlement over een volksnationale frak-
tie te beschikken vooraleer in een verenigd 
Europa op te gaan (hoe getareerd het 
woord staat ook is, zoals prof. Brugmans 
zei, maar we beschikken niet over een 
ander woord). 

Voorzitter De Facq achtte zich na de toe
spraken van Brugmans en Schiltz ont-
-slagen van een proeve van sintese en wen
ste alle deelnemers behouden thuiskomst, 
niet na een oproep tot aktieve deelneming 
aan een reeds in de schoot van de VU' 
bestaand komitee voor ontwikkelings
samenwerking. 

ROGER CORTY 
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