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KAMPANJE VAN FRANSTALIGEN 
STEUNT OP VERVALSTE DOSSIERS! 

Sinds verscheidene weken voeren het FDF (van
uit de oppositie) en het RW (in de regering) een 
kampanje waarbij zij eisen dat de arresten van de 
Raad van State in verband met de taalkaders in 
de Algemen Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) en het 
Algemeen Bestuur van de Ontwikkel ingssamen
werking (ABOS) geli jkt i jdig met het arrest over 
de loketten te Schaarbeek zouden uitgevoerd wor
den. Deze beide eerste arresten achten zij immers 
«voordel ig voor de Franstaligen» voor wie tal 
van ambten zouden vri jkomen. 
Zo eenvoudig als het FDF-RW de zaken tracht 

voor te stellen is het echter niet, en de Vlamingen 
hoeven zich in deze zaak niet te laten rollen. Er Is 
immei;s alle reden om argwanend te staan tegen
over de frankofone haast om de slag thuis te 
halen. 

Vooral nu blijkt, volgens de Vlaamse Bond van de 
Algemene Spaar en Lijfrentekas, dat de cijfers 
waarop de Raad van Beheer van de ASLK zijn 
jongste voorstel voor een taaikader baseert, vol
komen vervalst zijn. Vanzelfsprekend in het voor
deel van de franstaligen... 
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.aat ons eens niet 
(alleen) over poHtiek 
praten. 

SPECIALE 

«WIJ» 

VERKOOPT 

ALS KOEK 
Hiernaast staat de voorpagina afgedrukt van de speciale 
editie van WIJ, waarmee kolportageploegen sedert enkele 
weken de straat op gaan over heel Vlaanderen Dit in het 
kader van het VU-voorjaarsoffensief Het aantrekkelijk 
gepresenteerde brochuurtje maakt het ook de meest 
vluchtige lezer in een oogwenk duidelijk dat «men» het 
meer dan ooit op de centen van de Vlaming gemunt heeft 
in dit land. Het bevat een aantal gegevens uit het« Dossier 
Vlaanderen » dat de VU enkele maanden geleden op een 
perskonferentie bekendmaakte en dat op velen een grote 
indruk maakte. 
De speciale WIJ verkoopt als koek. dat is de ervaring van 
de eerste weken. Een aansporing voor hen die nog met de 
baan op trokken, om het ook te doen Het wordt tijd dat 
ons volk uit zijn welvaartsslaapje wakker wordt. 
Eerlang gaan we met zo'n kolportageploeg mee op stap 
en we brengen er U verslag over in WIJ 

W A A R O P S T E U N E N Z I C H 
DE FRANSTAL IGEN ? 

In de zaak-Nols is het arrest van 
de Raad van State zonneklaar en 
voor geen enkele interpretatie 
nneer vatbaar. Dit arrest werd 
trouwens geveld door de verenig
de Kamers van de Raad van Sta
te, de Franse en de Nederlandse 
samen, en de hele procedure ken
de een normaal verloop. Dit ar
rest vernietigt jde lokettenrege-
ling-a-la-Nols te Schaarbeek om
dat ze onwettelijk is. De regenng 
heeft dan ook de plicht de wet te 
doen naleven en dus moet het 
arrest uitgevoerd worden. De pro
cedure is trouwens aan de gang. 
De vraag Is alleen maar of de 
regering, onder de politieke afdrei
ging van het Rassemblement Wal
ton, ermee zal doorgaan of op
nieuw zal gaan temporiseren om 
haar bestaan nog wat te rekken. 
Doet zij dit, dan verliest zij in 
Vlaanderen meteen alle krediet, 
zoals verscheidene politieke kom-
mentators vorige week reeds te
recht opmerkten. 
De franstalige wetsovertreders 
hebben dus geen enkel zinnig 
argument meer om aan de toe
passing van het arrest te ontsnap
pen. Zij zullen de wet moeten toe
passen, hoe dan ook. Zij trachten 
daarvoor echter een « prijs » af te 
dwingen en eisen daarom met 
grote aandrang de uitvoering van 

de arresten van de Raad van Sta
te betreffende de ASLK en het 
ABOS. 
Vele Vlamingen vragen zich af 
wat er precies met die arresten, 
waarrond de rabiate frankofonen 
zo'n drukte maken, aan de hand 
is. 

HET ARREST 
I N Z A K E A B O S 

In het Algemeen Bestuur van de 
Ontwikkelingssamenwerking 

(ABOS) werden de taalkaders 
door de minister van Buitenland
se Zaken opgesteld op bazis van 
een 50-50 verhouding. Zijn motive
ring : «Omdat de Belgische ont
wikkelingssamenwerking het gan
se Rijk aanbelangt en de beide 
taalgebieden er derhalve op een 
niet te onderscheiden wijze moe
ten bij betrokken worden. 
Dit nemen de Franstaligen echter 
niet. Zij vinden wel dat de Vlamin
gen geldelijk moeten bijdragen, 
maar voor het overige is de ont
wikkelingssamenwerking voorna
melijk hun zaak. Bij de zendings-
gelastigden en bij het koöperatie-
personeel in het buitenland vind 
je, zonder overdrijving 70 % 
Franstaligen tegenover een 30 % 
Nederlandstaligen. 
De taalwet zegt nochtans duide
lijk (art. 47) dat de betrekkingen 
voor de gezamenlijke buitenland-

Zle verder biz. 3 

FEDERALISME MAG 
GEEN DEKMANTEL ZIJN 
VOOR EEN 
REAKTIONAIRE POLITIEK 
Zie bIz. 3 

BRUSSEL TIEN TIEN 
KOMT DENDEREND OP GANG 
Vorige week kondigden wij op deze bladzijde de start aan van de 
«Aktie tien tien» (10 oktober 1976 - Gemeenteraadsverkiezingen) 
om financiële steun te vragen voor de Vlaamse verkiezingskam
panje in de Brusselse agglomeratie. Tegen de Nolsen en hun franko
fone rasslstische aanhang. Wij konden al dadelijk een eerste lijst 
stortingen publiceren. Volgendp week komt er een tweede. Het 
geld komt goed binnen. Het arr. Oosfende-Veurne-Diksmuide leg
de zonder verpinken een check van 20.000 fr. op tafel. Dat is solida
riteit ! Moge dit voorbeeld velen inspireren. 
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P€ksspme DE VLAAMSE PERS 

De Tak-batoging vertrekt te 10 u., de middenstanders te 10.10 u., de 
landbouwers te JOJO u., de anti-De Croo-betoging te 10.30 «/., de 
amnestie-betoging te 10.45 u.. de tegenbetogingen te 11 u., de 
Amada-betogingte 11.10u.,ente 10.30u.venamelenaanhetttadhulsvoorde 

1 mei-betogmg. 

De week dat we « de internationale » 
zoveel hebben horen dreunen, past 
het dat we ons onderdompelen in de 
atmosfeer van «Vlaanderen over de 
grenzen» Maar dan niet via het 
pseudo-internationalisme van Willy 
Claes, die naar oude slechte B.S.P 
gewoonten nog steeds het recht op 
zelfbestuur voor zijn eigen Vlaamse 
volk blijft verloochenen, maar wel in 
de geest van een Europa der volke
ren waarvoor Wlily Kui|pers onlangs 
m Armenië ging getuigen. Het week
blad KNACK nam een vraaggesprek 
af met Willy waaruit onomwonden 
de bewondering spreekt voor zijn 
kordaat en logisch optreden rond de 
problematiek van de verdrukte volke
ren Ook PALLIETERKE onder
streept het belang van zulke hou
ding om de uitzichtlozen een riem 
onder het hart te steken via dergelij
ke informatieve en humanitaire ak-
ties Dat er hoop gloort aan de hori
zon voor de volkeren zonder staat 
kan misschien mee bewezen worden 
door een artikel in het BOEREN-
FRONT waar de auteur zegt dat een 
nieuw Europa slechts kan gebouwd 
worden op de erkenning van de 
verschillende volkeren. «Als het ge
zond boerenverstand het inziet, win
nen de Ideeën van de slimme profes
sors » zei mi)n grootvader-boer al
tijd Wie professoraal praat, maar 
domme praat blijft vertellen is Willy 
Claes In VOLKSGAZET. Hij zal zo 

langzamerhand de Vlaamse socialis
ten gaan dringen m het reaktionaire 
hoekje van de laatste verdedigers 
van het unitaire België. Hij kan al 
vast rekenen op het applaus van de 
Libre Belgique-Brusselaars. Zowel 
uit GAZET VAN ANTWERPEN als 
HET VOLK blijkt hoe men het Nols
spelletje met de steun van R W.-rege-
ringspartij en zelfs Ministers als Van
den Boeynants en Michel nu meer 
dan beu is Wi| hopen dat deze opris
ping van C.V.P-bladen het spreek
woordelijke eindeloze geduld van de 
Vlaamse CV.P.'ers wat kan doorkrui
sen » 

Walter Luyten 

Het Volk 
Toen CVP -w/oordvoerder Karel Blan-
ckaert kwam verklaren dat er m de 
motie geen sprake is van een gelijktij
dige uitvoering van alle arresten van 
de Raad van State, en Gendebien het 
venMijt toestuurde het gegeven 
woord niet te respekteren, repliceer
de deze laatste opnieuw dat Nols bui
ten schot blijft zolang de zaak van de 
Spaarkas niet is geregeld In de Ka
mer gaf dit debat aanleiding tot een 
onwaardig schouwspel De verschil
lende interpretaties die leden van 
dezelfde meerderheid gaven aan een 
samen opgestelde tekst, was voor de 

oppositie aanleiding om de zwakheid 
van de regeringspartijen te hekelen 
De dubbelzinnigheid werd nog ver
groot door de ministers Michel en 
Vanden Boeynants die geen van bei
den rechtzinnig hebben geantwoord 
op de vraag of de regenng haar voor
genomen maatregelen tegen Nols zal 
handhaven Het was duidelijk zicht
baar dat de Vlaamse C V P-volksver
tegenwoordigers er verslagen bijza
ten terwijl Nols en zijn vrienden van 
het F D F in hun vuist lachten 

Het Rassemblement Wallon heeft gis
teren eveneens zijn titel van Rege
ringspartij verbeurd Deze partij is de 
oppositie begonnen ten tijde van de 
vliegtuigenkwestie en zij heeft haar 
afbrekend werk sindsdien onafgebro
ken voortgezet Dat was het geval 
met de kompensaties voor Zeebrug-
ge, met de dreiging van de Waalse 
water-politiek en nu met de Schaar-
beekse lokettenkwestie 
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ledereen weet zo langzamerhand dat 
deze volksvertegenwoordiger van de 
Volksunie wordt verteerd door het hei
lig vuur ter verdediging van de rech
ten der « nationale minderheden », on
geacht of het gaat om Basken of 
Armeniers En het verdient zeker een 
eresaluut, dat hij die bekommernis 
met zo maar uitdrukt in sierlijk gefor
muleerde protestresoluties of op mee
tings ver achter de frontlijn Hij klau
tert, misschien met enige zin voor 
show maar in alle geval zonder vaar 
noch vrees, op de barrikades Aldus 
steekt hij de verdrukte en verwaar
loosde minderheden een hart onder 
de riem dit uit het buitenland komen
de getuigenis is voor hen een teken 
dat ze tenminste door de wereld met 
he-le-maal vergeten zijn Dat is vooral 
een morele opkikker voor de nationa
le minderheden in de Sovjetunie, die, 
achter een torenhoog hermetisch IJze
ren Gordijn alleen maar datgene uit 
de rest van de wereld vernemen wat 
de diktatoriale censors van het Krem
lin hen gelieven mee te delen 

VOLKSGAZ^ 
Men moet zich wel afvragen of dit 
met de bedoeling is van die mensen 
die trachten de mythe te scheppen 
van het gelukkige naarstige, katolieke 
en kapitalistische Vlaanderen en het 
kollektivistische, verarmde, verouder
de en gefrustreerde Wallonië Alsof in 
het noorden de werkloosheid niet 
evenzeer woedt als in het zuiden van 
het land Alsof de Vlamingen er ekono-
misch en sociaal belang bij zouden 
hebben Wallonië ekonomisch af te 
stoten Wat een naïveteit te geloven 
in de overlevingskansen van een land 
dat zou draaien op verscheidene eko-
nomische versnellingen op een ogen
blik, dat West-Europa een zware prijs 
betaalt voor zijn gebrek aan ekonomi-
sche en monetaire integratie Op een 
moment ook dat ekonomische en 
monetaire solidanteit meer dan ooit 
geboden is om de krisis het hoofd te 
kunnen bieden 

Is het met veelbetekenend dat het uit
gerekend een konservatief. klerikaal 
en nationalistisch Vlaams patroon is 
die de hele myte-vorming orkes
treert "? Is het ook met typisch dat hij 
daarbij de ruggesteun krijgt van de 
voorzitter van de Vlaamse liberalen 
waarvan de poujadistische mentaliteit 
bedenkelijke vormen begint aan te 
nemen ' 
WIJ zeggen in ieder geval krachtig en 
duidelijk, dat wij niet geïnteresseerd 
zijn in het egoïstisch bekrompen natio
nalistisch en klerikale Vlaanderen van 
mijnheer Vaast Leysen Krachtig zul
len WIJ ons verzetten tegen een zinlo
ze, naïeve uiteenspatting van België, 
ook al omdat het Vlaanderen geens
zins dienen zou 

GAZET VAN AHTWERPEN 
De lankmoedigheid van de regerings
partijen tegenover het R W gaat be
paald te ver Balstung was die minipar-
tij altijd, maar nu haar voorzitter 
publiek dingen vertelt, die met stroken 
met de waarheid, verdient met alleen 
Nols een sanktie het R W en Gende
bien evenzeer De regering moet van
daag nog eens over de Nols-affaire 
praten Ze kan maar een enkele hou
ding aannemen De vijf dagen respijt, 
die Nols kreeg om de wet te eerbie

digen, zijn verstreken Het dreigement 
om een regenngskommissans te stu
ren moet nu uitgevoerd worden Zon
der een dag uitstel 
Het kan best dat het RW dan haar 
vertrouwen in de regering opzegt Als 
de regering niet kordaat ingrijpt, ver
liest ze het vertrouwen van het Vlaam
se land Ze moet kiezen tussen beide 

HET 
BOERENFRONT 
Want men is verkeerd vertrokken 
Men spreekt nl over de zes, of de 
negen, of nog meer Men bedoelt hier
mee landen die zelf al in meerdere of 
mindere mate kunstmatig zijn ge
vormd door het onderdrukken van de 
ene groep door of voor de andere 
Het zal dan ook pas een aanwijzing 
zijn, dat een Europese Gemeenschap 
kans op leven heeft, als die Europese 
landen eerst zelf hun eigen nationale 
groepen als gelijkwaardige eenheden 
zullen hebben erkend en daardoor zul
len hebben bewezen afstand te willen 
doen van eigen voorrechten of ambi
ties 

knack 
Het zou met eerlijk en met objektief 
zijn Willy Kuijpers voor te stellen als 
een goedgelovige Don Quichotte 
waar men zich vrolijk kan om maken 
Er IS wel degelijk moed en overtuiging 
nodig om in Guernica te gaan beto
gen voor verdrukte Basken om in de 
Sovjetunie pamfletten te gaan uitde
len Want zelfs als de politie van Jeri-
van blijkbaar zachter omspringt met 
buitenlanders dan sommige van de 
Belgische ordekrachten met binnen-
landers doen, toch zit je als westers 
mens nog met dat beeld van Stalin en 
zijn verdrukkingsapparaat in je kop 
Er IS moed nodig om in Irak kontakt 
op te nemen met Koerdische verzets
strijders Wie dit alles op zijn aktief 
heeft, is een man die risico's durft 
nemen voor zijn overtuiging En hij is 
daar wel degelijk al een paar keren 
niet al te zacht voor door mekaar 
geschud ook Het jongste Kuijpers-ex-
ploot is dus zijn reis naar Armenië 

DE FRANSTALIGE PERS 
Uit de Franstalige pers — meer 
nog dan uit de Nederlandstalige 
— blijkt hoe zwaar de Belgische 
eenheidsstaat ziek is L'AVENIR 
DU LUXEMBOURG stelt met kil
le woede vast dat Nols het onder
spit zal delven in een staat die 
men in een versneld tempo aan 
het vervlaamsen is(') Het week
blad NOTRE TEMPS beschrijft 
de groei van een Vlaams een-
heidsfront in een stervend België 

L'AVENIR 
DU 
LUXEMBOURG 
« De heer Nols zal zich ten slotte 
wel bij het arrest van de Raad 
van State neerleggen Maar het is 
uitgesloten dat hij het doet alvo
rens de orde — hersteld door 
dezelfde Raad van State — terug
keert bij de ASLK en bij het 
ABOS En er kan geen sprake 
zijn van toegeven als men op sim

pele beloften steunt De ge
noemde instellingen behoren in
derdaad tot het raderwerk van 
een Staat die men in versneld 
tempo aan het vervlaamsen is 

De tijd van de toegevingen is 
voorbij I Het uur van de Franstali
ge reaktie is geslagen Beter laat 
dan nooit Vlamingen werden 
geïnstalleerd op de kommando-
posten van de nationale machine 
en aan de meeste vensters die 
België aan het buitenland laat 
zien Het is pikant vast te stellen 
dat onze ambassades trots doen 
alsof ZIJ met weten dat de ge
meenschappen thans in de grond
wet zijn erkend en er zich meest
al toe beperken een Vlaams ge
zicht te laten zien en het tegen
deel van de Franse standpunten 
innemen » 

« Alleen nog op sportgebied en in 
militaire aangelegenheden komt, 
afstompend en lomp, het Belgisch 
nationalisme tot uiting 
Sinds de patroon van de Vlaam
se patroons, Vaast Leysen, zich 
herhaaldelijk heeft uitgesproken 
voor een financiële zelfstandig
heid van Vlaanderen, is er als het 
ware een ontkoppeling geweest, 
als het gevoel dat het point of no 
return was bereikt Het wijst er in 

elk geval op dat de Vlaamse bur
gerij zich niet meer herkent in de 
unitaire strukturen en bereid is 
een maksimale vrijheid van aktie 
voor het noorden des lands te 
overwegen Zo sluit zij aan bij de 
Vlaamse kulturele elites en bij 
een franje van de middengroe
pen die zich gehergroepeerd heb
ben in de schoot van de Volks
unie 

,Zo IS het voor haar maar een klei
ne stap meer om zoniet de aktie, 
dan toch de uitgesproken bedoe
ling van groepjes als TAK te 
onderschrijven het verstevigen 
van de Vlaamse eenheid die op 
zekere dag moet uitlopen op de 
stichting van een Vlaamse staat 

Die voorpostgroepen, behept met 
een rechtse ideologie, zijn hande
lende romantici, tussen twee ma
nifestaties of twee oefeningen in 
luisteren en kijken zij in een gewij
de stilte naar films over Vlaande
ren, naar toespraken en lezingen 
waann het kulturele vaderland 
wordt verheerlijkt, naar Wagner
iaanse muziek... 

De Vlaamse burgerrij, die handelt 
met vanuit een ideologie Maar zij 
konstateert het volgende een 
welvarend gewest dat nauwelijks 
beroerd uit de knsis komt, en 
waar er een ruime overeenstem
ming ten gunste van de vnje 
onderneming is, moet zich ont
doen van twee hindernissen een 

te grote financiële solidariteit met 
een Wallonië waar het Vlaamse 
geld, via de pleisterplaats van een 
centrale staat, geïnvesteerd zal 
worden in bodemloze putten, en 
anderzijds een te grote druk van 
de vakbonden, door radikalize-
ring ten gevolge van de ekonomi
sche krisis Die oproep van de 
Vlaamse elite komt net op het 
ogenblik dat de toorts brandt tus
sen de noordelijke en zuidelijke 
troepen van het knstelijk syndika-
lisme. Er zijn geen gemeenschap
pelijke plannen van Vlaamse en 
Waalse knstelijke vakbonden zo
dra zich in het volle daglicht de 
echtscheiding voltrekt die reeds 
broeide tussen een benadering 
met de eis voor medezeggen
schap enerzijds en de eis voor 
zelfbeheer anderzijds Het Vlaam
se patronaat stelt een eigen so
ciaal pakt voor Vlaanderen voor 
dat een zekere vorm van mede
zeggenschap zou scheppen in 
ruil voor een instemming van lan
ge duur ten gunste van de vrije 
onderneming En nu reeds kan 
men stellen dat het met zo slecht 
gespeeld is en dat de Vlaamse 
knstelijke vakbonden er mis
schien op ingaan 

Er is derhalve duidelijk een zeer 
ruime meerderheid in Vlaanderen 
voor dit nieuwe perspektief prak
tisch alle politieke bewegingen, 
(behalve de socialisten en AMA-
DA) en dat is veel volk » 

In het Franstalig satyrisch blad PAN 
werd verkeersminister Jos Chabert 
(CVP) onder de loep genomen Die 
schijnt fier te zijn op zijn Franse 
afkomst (zie de begeleidende teke
ning van Alidor hierboven] In kommu-
nautaire zaken volgt Chabert, vol
gens PAN, de lijn Janus harde flamin
gant in flamingantische middens, 
maar gematigde Vlaming in frankofo-
ne middens Het blad ziet hem nog 
eerder dan Wilfned Martens eerste-
minister worden want «hij wordt be
ter aanvaard door de frankofone opi
nie en door de socialisten dan de jon
ge autoritaire en brutale Gentenaar» 

WIJ 1 6 MEI 1976 
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VERVALSTE DOSSIERS 
Vervolg van biz. 1 

se diensten op alle trappen van 
de hiërarchie 50-50 moeten ver
deeld worden 
De niet-toepassing van de wet 
smeden de Franstaligen nu om 
tot een «argument» om nóg meer 
betrekkingen op te eisen Al die 
Franstalige ambtenaren sturen 
natuurlijk Franse verslagen naar 
Brussel zodat daar dan meer 
Franstalig werk is 
Zich beroepend op dat overwicht 
aan Franstalig werk ging de « As
sociation Wallonne des Services 
Publics» naar de Raad van State 
Op 2 aprif 1974 vernietigde de 
Franse Kamer van die Raad dan 
het 50-50 taaikader Reden « Om
dat de minister zich steunde op 
het motief van de gelijke participa
tie van de twee taalgebieden, ter
wijl de wet de verplichting oplegt 
rekening te houden met het volu
me van zaken in beide landstalen 
en, daarbij aansluitend, na te 
gaan of de verhouding van de in 
elk van die talen behandelde za
ken resulteerde uit een juiste toe
passing van de taalwet in be
stuurszaken » 

Dit laatste « vergeten » de Fransta
ligen gemakshalve maar al te 
graag, maar daar zit het hem pre
cies omdat de wet met wordt toe
gepast bij de verdeling van de 
betrekkingen, krijg je een over
wicht aan Franstalig werk Van 
die wetsovertreding wil men nu 
een rechtsgrond maken om de 
ongelijkheid nog groter te maken 
ten nadele van de Vlamingen i 
Wil men het ABOS-arrest van de 
Raad van State toepassen, dan 
moet men vooraf de 50-50 ver
houding in de betrekkingen tot 
stand brengen. Met andere woor
den de wet toepassen Pas daar
na kan men over werkvolumes 
gaan praten 

HET ARREST 
I N Z A K E DE ASLK 

In de Spaarkas vaardigde minis
ter Vlerick, tijdens de laatste rege-

ring-Eyskens, de taalkaders uit op 
bazis van een verhouding 57 N 
tegenover 43 F Dit was nog een 
kompromis, want volgens zijn ei
gen verklaringen in de Senaat 
had minister Vlenck de Vlamin
gen minstens 58 % moeten toe
kennen HIJ vaardigde die taalka
ders echter uit tijdens de rege-
nngsknsis, wanneer alleen «lopen
de zaken» mogen afgehandeld 
worden. 

Op verzoek van bovengenoemde 
«Association Wallonne» verbrak 
de Franse Kamer van de Raad 
van State deze taalkaders einde 
1975 omdat «het opnchten van 
taalkaders geen «lopende zaak» 
is, en omdat uit de voorbereiden
de werken van de taalwet moet 
afgeleid worden dat met alleen 
het werkvolume van het Neder
landse en het Franse taalgebied 
mogen in aanmerking genomen 
worden (art. 43 par 3) maar ook 
dit van Brussel-hootdstad moet 
meetellen » 

Men kan die uitspraak betwisten 
Ten eerste omdat uit vroegere 
rechtsspraak blijkt dat een zaak 
die aangevat werd vóór een rege-
ringskrisis begon, mag voleindigd 
worden tijdens d ^ regenngskrisis 
Ten tweede omdat de Franse 
Kamer van de Raad van State 
aan de taalwet in feite iets toe
voegt (nl het werkvolume van 
Brussel-hoofdstad voor het bere
kenen van de taalkaders) terwijl 
dit in de tekst van de wet, die dui
delijk IS, met voorkomt. 

Maar wanneer men dit met doet, 
en de regelmatigheid van het 
arrest aanvaardt, wat dient er 
dan te gebeuren ? 

Eerst moeten nieuwe cijfergege
vens worden verstrekt, rekening 
houdend met het arrest. Dan 
moet het advies worden ge
vraagd van de erkende syndikale 
verenigingen, waaronder het 
V V O (Vlaamse Bond van de 
ASLK). Vervolgens moet het ad

vies worden gevraagd van de 
Vaste Kommissie voor Taaltoe-
zicht, en pas dan kan men nieuwe 
taalkaders nemen 

Hoe staan de zaken op dit ogen
blik 7 

Er werd een kommissie opgericht 
o.l.v direkteur Giot, die tot het 
besluit IS gekomen dat voortaan 
een verhouding 53 N tegenover 
47 F in de ASLK moet bestaan. 
Het advies van de Vlaamse Bond 
van de ASLK werd niet ge
vraagd Deze Bond kan nochtans 
aantonen dat het oude taaikader 
in feite voor de Vlamingen nog 
onder de maat bleef Het is im
mers zo dat de oude (Franstalige) 
spaarboekjes die nog in het 
Vlaamse land cirkuleren bij het 
Franse werkvolume werden gere
kend. Hetzelfde gebeurde, in 
strijd met de wet, met de Franstali
ge boekjes in de Vlaamse randge
meenten van Brussel En de boek
jes in het hele Duitse taalgebied 
werden ook al bij het Franstalige 
werkvolume geteld 

In een brief aan de h. L Van Hels-
hoecht, voorzitter van de Raad 
van Beheer van de ASLK, heeft 
de Vlaamse Bond van de Alge
mene Spaar- en Lijfrentekas nu 
(3 mei) aangetoond dat de ci j
fers waarop men hef nieuwe 
voorstel van taaikader bazeert 
volkomen vervalst zijn. Zo wer
den minder dan 104.000 ondub
belzinnig Nederlandstalige 
spaarrekeningen niet bij het Ne
derlandstalige werkvolume gere
kend. 

De Vlaamse Bond verzet zich 
niet tegen taalkaders op bazis 
van het begrip « werkvolume », 
maar dan op bazis van korrekte 
gegevens, oo en vooral in Brus
sel-hoofdstad. 

Wi j zijn benieuwd hoe de rege
ring op dit nieuwe feit zal reage
ren. 

Paul Martens 

FEDERALISME GEEN DEKMANTEL 
VOOR REAKTIONAIRE POLITIEK 

Een aantal recente politieke verklaringen (Leysen, Grootjans, Simo-
net, Cools en Claes) dreigen de federalistische gedachte in een 
totaal vertekend daglicht te plaatsen 
Sinds vele jaren zijn wij oprechte voorstanders van een doorgedre
ven federalistische staatshervorming in België Wij hebben steeds 
gesteld dat dit de juiste weg is om verschillende volkeren toe te laten 
in vrede en wederzijds respekt samen te leven binnen eenzelfde 
staatsverband Bij het verspreiden en propageren van onze opvat
tingen op dat vlak botsten wij herhaaldelijk, en vaak scherp, tegen de 
voorstanders van het unitarisme en hun hele arsenaal van « argumen
ten y WIJ hadden, en hebben echter ook af te rekenen met valse pro
feten die wel lippendienst aan het federalisme bewijzen, maar in de 
praktijk een aangepast unitarisme willen bestendigen En ten slotte 
zijn er ook de mensen die het federalisme willen gebruiken of misbrui
ken voor doelstellingen die met het federalisme op zichzelf mets te 
maken hebben 
Zo groeit de jongste tijd bij een aantal mensen in Vlaanderen de voor 
hen aantrekkelijke idee dat een doorgetrokken federalisme hen kan 
bevrijden van de Walen met hun kollektivistische dromerijen, en van 
Vlaanderen een oase maken waar de marktekonomie volop en onge
hinderd haar kansen krijgt 
WIJ houden met van een dergelijke geïnteresseerde scherpstelling 
Men moet het federalisme met trachten voor te stellen als de belicha
ming van een tegenstelling tussen een « kollektivistisch » Wallonië en 
een op vrije marktekonomie gesteld Vlaanderen 
Renard heeft dergelijke argumentatie gebruikt een vijftiental jaren 
geleden — wij herinneren ons zijn artikelenreeks in La Wallonië 
onder de schuilnaam Tchantchès — en in sommige Vlaamse patrona-
le kringen hoor je vandaag een gelijkaardige redenering, vanop de 
tegenovergestelde oever vanzelfsprekend. 
Het federalisme mag geen dekmantel zijn noch voor «kollektivisti
sche » ekspenmenten, noch voor gelijk welke versluierde reaktionaire 
politiek Dit gezegd zijnde moeten wij evenzeer de al of met 
beschaamde unitaristen aan de kaak stellen die het voorstellen alsof 
Vlaanderen met bij machte zou zijn een zelfstandige politiek te voe
ren op politiek en sociaal-ekonomisch gebied Vlaanderen zou heel 
goed een eigen entiteit kunnen vormen in het kader van de EEG, net 
zo goed als bijvoorbeeld de Noren, de Denen of de Luksembur-
gers 
Wat juist IS, en dat dient beklemtoond vooral ten gerieve van sommi
ge Walen, dat is dat geen enkele Westeuropese Staat het zich kan 
veroorloven — op gevaar af geïsoleerd te worden — al te ver en 
grondig de kollektivistische toer op te gaan Zoals de Vlamingen hun 
beleidsopties met mogen opdringen aan de Walen, zo moeten sommi
ge Walen het ook afleren hun opties tegen heug en meug aan de Vla
mingen trachten op te dnngen 
Er IS een opvallend mentaliteitsverschil tussen Vlaanderen en Wallo
nië, niemand kan dit nog loochenen, en het uit zich op vele gebieden. 
Dit vergt ook vaak een verschillende aanpak Precies het federalisme 
IS daarvoor de adekwate struktuur die toelaat grote tendensverschil-
len op te vangen in het beleid, zonder dat men tot frontale tegenstel
lingen komt Zonder dat men een fundamenteel verschillende sociaal-
ekonomische richting uitgaat 
De socialisten moeten met de fout begaan het federalistische kind 
met het kapitalistische badwater weg te werpen Omwille van een 
misverstand in feite mogen zij de verwezenlijking van een eerlijk fede
ralisme niet blijven blokkeren Wanneer zij morgen ondubbelzinnig 
stelling zouden nemen ten gunste van een grondige en rationele fede-
ralizering op bazis van de twee volkeren, dan kunnen zij in belangrij
ke mate deze broodnodige fundamentele struktuurhervorming mee 
bepalen Paul Martens 
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DINSDAG 27 APRIL 

• De pers meldt dat PSC-voorzit-
ter Nothomb op 7 april jl. een uitnodi
ging stuurde naar alle franstalige 
partijvoorzitters voor een gesprek 
met het oog op een gemeenschappe
lijk standpunt in het vooruitzicht van 
een nieuw gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap. Hij stelt 
voor dit gesprek te laten doorgaan 
op 28 oktober a.s. in het parlement 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
dus. Sommige van zijn politieke 
tegenstrevers noemen het initiatief 
van Nothomb een elektoraal maneu
ver. 

• Het indekscijfer van de konsump-
tleprijzen blijkt in april met 1,40 punt 
te zijn gestegen. De belangrijkste 
stijging sinds november 1975. 
• ABVV en ACV verklaren zich 
akkoord met het ontwerp van nieu
we Indeks (die vanaf 1 juli in voege 
zou treden). Hij werd uitgewerkt op 
bazis van een gezinsbudgetenquête 
van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek. 
• Het hoofdbestuur van het (socia
listische) Vermeylenfonds is van oor
deel dat • na meer dan 30 jaar aan de 
morele en sociale gevolgen van de 
repressie een breed menselijke op
lossing dient gegeven te worden». 
• Eerste-minister TIndemans en mi
nister van Buitenlandse Zaken Van 
Elslande vertrekken naar Kanada. 

WOENSDAG 28 APRIL 

# In een toespraak voor de Brussel
se Kamer van Koophandel verklaart 
minister van Ekonomische Zaken 
Herman (PSC) dat de Inflatie zeer 
binnenkort niet meer te stuiten zal 
zijn. 

9 In de Kamerkommissie van Bin
nenlandse Zaken, waar het wetsvoor-
stel-Anclaux (VU) tot splitsing van 
de kandidatenlijsten (Nederlands en 
Frans) in de Brusselse agglomeratie 
als eerste punt op de agenda stond, 
verkrijgt minister van Binnenlandse 
Zaken Michel de verdaging. De h. 
Anclaux zal zijn voorstel nu om
werken tof een amendement op het 
ontwerp tot kieswetwijziging, dat eer
lang In de kommissie zal besproken 
worden. 
9 In een toespraak tijdens de alge
mene vergadering van Fabrimetal, 
de patroonsorganisatie van de me
taalverwerkende nijverheid, keert 
Henri Simonet (PSB) zich fel tegen 
de opvattingen van de h. Vaast Ley
sen en het Vlaams Ekonomisch Ver
bond in verband met de uitvoering 
van de gewestvorming en de evolu
tie van het ekonomische leven In 
Vlaanderen en In Wallonië. Zijn 
zorg: «Indien ons land aan deze 
groeiende eisen voor zelfbestuur 
zou toegeven kan het ontstaan van 
twee afzonderlijke staten niet meer 
worden tegengehouden. En dan kan 
ook met belet worden dat de hoofd
stad, ontdaan van zijn werkelijke rol 
en betekenis, hopeloos tussen de 
twee zou blijven hangen. 

DONDERDAG 29 APRIL 

• In de Kamer behaalt de kompro-
mis-motle, na de Interpellatie-Valke
niers (VU) over de Schaarbeekse 
loketten Ingediend door CVP en 
PVV, een meerderheid maar In volle 
dubbelzinnigheid. In die motie staat 
dat alle arresten van de Raad van 
State «op overeenstemmende wijze 

en binnen de kortst mogelijke tijd» 
moeten uitgevoerd worden. RW-voor-
zjtter Gendebien interpreteert dit zo 
dat tegen Nols niets zal ondernomen 
worden zolang geen gevolg is gege
ven aan de arresten van de Raad van 
State Inzake de taalkaders bij de 
Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) en het 
Algemeen Bestuur van de Ontwikke
lingssamenwerking (ABOS). Vol
gens CVP-woordvoerder Blanckaert 
is dit niet zo, en hij laat verstaan dat 
Gendebien door het zo uit te leg
gen zijn gegeven woord verbreekt. 
VU-fraktieleider Anclaux merkt bij 
die tegenspraak tussen de regerings
partijen op . «Het is duidelijk dat 
CVP en PVV voor de zoveelste maal 
gekapjtuleerd hebben voor het FDP, 
waarvan de regering de gevangene 
is ». 

• De Senaat keurt het wetsont
werp eenparig goed betreffende het 
huwelijkskontrakt en de wederzijdse 
rechten van de echtgenoten. 
Op een perskonferenfie te Brussel 
wordt de oprichting bekendgemaakt 
van een .Europese Volkspartij: een 
federatie van kristen-demokratische 
partijen m de landen van de Europe
se Gemeenschap. 

VRIJDAG 30 APRIL 

• In de Vlaamse pers klinken har
de woorden door aan het adres van 
de Vlaamse regeringsleden, die van 
al te grote zwakheid beschuldigd 
worden in de Nolsaffaire. 
De Standaard: -Wanneer Nols vol
houdt en de regering niet ingrijpt bin
nen de aangekondigde termijn, zal 
de Vlaamse frakfie van de meerder
heid haar gezicht verloren hebben ». 
(M. Ruys) 

Gazet van Antwerpen : « De lankmoe
digheid van de regeringspartijen 
tegenover het RW gaat bepaald te 
ver. (...) Het kan best dat het RW dan 
zijn vertrouwen in de regering op
zegt. Als de regering niet kordaat 
ingrijpt verliest zij het vertrouwen 
van het Vlaamse land. Ze moet kie
zen tussen beide. (Karel De Witte) 
Het Volk: «Het was duidelijk zicht
baar dat de Vlaamse CVP-volksver-
tegenwoordigers er verslagen bijza
ten terwijl Nols en zijn vrienden van 
het FDF in hun vuist lachten.» (Leo 
Marijnissen) 
9 De kabinetsraad, onder voorzit
terschap van Vanden Boeynants, be
vestigt •> op de meest formele wijze » 
dat alle arresten van de Raad van 
State binnen de kortst mogelijke tijd 
zullen uitgevoerd worden volgens 
de normale wettelijke procedure. 

ZATERDAG 1 MEI 

9 In een toespraak tijdens de socia
listische 1 mei-viering richt PSB-
voorzitter André Cools op zijn beurt 
tot de knsten-demokraten een op
roep tot progressieve frontvorming. 
Hij voegt er echter waf dreigend aan 
toe : « Wij kunnen echter niet einde
loos blijven wachten. Indien de krls-
felijke bewegingen de dialoog met 
de socialisten niet willen aanvatten, 
zullen wij ons rechtstreeks tot de 
kristelijke arbeiders wenden ». 
BSP-voorzltter Willy Claes kantte 
zich tegen de verklaringen van VEV-
voorzitter Leysen (en PVV-vOorzitter 
Grootjans) als zou Vlaanderen opte
ren voor de vrije marktekonomie en 
Wallonië zuiver kollektivistisch den
ken. «Men wil de kommunautaire 
konfrontatle nu doortrekken op ide

ologisch vlak», aldus de h. Claes. 
«Wij zullen In deze valstrik niet trap
pen !» 

9 Op een bijeenkomst van RW-par-
lementsleden en -regeringsleden na
bij Namen wordt vastgesteld dat 
«de positie van het Rassemblement 
Wallon in de regeringsmeerderheid 
versterkt Is na de tussenkomst van 
partijvoorzitter Gendebien vorige 
donderdag In de Kamer». 

MAANDAG 3 MEI 

9 Het dagblad Het Laatste Nieuws 
is ervan overtuigd dat de regering 
van Nols geen «martelaar» wil ma
ken en vraagt zich af of de tweede 
verwittigingsbrlef deze week wel zal 
verstuurd worden naar de onwillige 
Schaarbeekse burgemeester. 
9 Op het vliegveld van Bierset 
start de eerste vlucht van de < Waal
se Luchtlijnen» (zie WIJ van vorige 
week), die — om te beginnen voor 2 
jaar — Luik en Charleroi met Lon
den zullen verbinden. 
9 Op een perskonferentie geeft 
burgemeester De Pauw van het ge
teisterde Ruisbroek uiting aan de 
opgekropte gevoelens van woede 
bij de inwoners van zijn gemeente. 
De bedragen die het Rampenfonds 
van de provincie Antwerpen wil uit
keren blijken veel te laag. De Ruis
broekenaren willen volledige schade
vergoeding. Als de regering tegen 10 
mei met positief reageert op hun 
eisen zullen zij tot aktie overgaan. 
9 In een persmededeling verheugt 
het FDF zich In de solidaire aktie 
van FDF en RW en stelt vast dat een 
kordate houding bij het verdedigen 
van de belangen van de franstaligen 
lonend blijkt te zijn. (PM) 
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EERSTE NATIONALE 
VERGADERING 
VAN HET VUAMSE KRUIS 

Op zondag 25 april kwamen in het 
auditorium van het Heymansinstituut 
te Gent vele leden van •> Het Vlaamse 
Kruis- voor de eerste keer nationaal 
samen. 
José Daels, algemeen voorzitter van 
de vereniging, sprak voor gasten en 
genodigden het welkomstwoord uit. 
We vermelden bij de aanwezigen de 
heer Van den Daele, burgemeester 
en de heer Van De Weghe, schepen 
van de stad Gent, senator Oswald 
Van Ooteghem, professor Leo Elaut, 
en nog vele prominenten vooral uit de 
universitair-geneeskundige kringen. 
José Daels herinnerde eraan dat het 
Vlaamse Kruis in 1927 werd gesticht 
«uit de nood der omstandigheden». 
Hij beklemtoonde de noodzaak van 
het bestaan van de organisatie en 
wees op de enorme opbloei waarin 
de vereniging zich gedurende het laat
ste jaar mocht verheugen. Hij sprak 
woorden van hulde uit voor de leden 
die zich onbaatzuchtig en onverdro
ten voor de geteisterden van Ruis
broek hebben ingezet. De ramp en de 
ervanngen die het Vlaamse Kruis er 
opdeed, zal de oorzaak zijn van een 
gans systeem van hulpverlening die 
de organisatie uitbouwt. Zo zullen — 
om een voorbeeld te geven — bij een 
katastrofe van gelijkaardige omvang 
radio-amateurs in een uitgebouwd net 
klaar staan om de kommunikatie en 
berichtgeving te waarborgen. 
José Daels zei verder: — •• In het 
Vlaamse Kruis beschikken wij over 
geen enkel vrijgestelde, elk werk bij 
ons gebeurt vrijwillig en volledig koste
loos.» Wat de vereniging in onze 
maatschappij een héél bijzondere 
plaats verleent. 

Na de heren Talloen — penning
meester — en Van De Velde — voor
zitter van de afdeling Antwerpen — 

die het respektievelijk hadden over de 
noodzaak vele leden te maken en de 
uitbouw van een verdienstelijk sociaal 
dienstbetoon, kwam professor dokter 
De Vleeschhouwer aan het woord. 
In een voortreffelijke en zeer interes
sante uiteenzetting huldigde hij de 
nagedachtenis van de in 1968 overle
den Nobelprijswinnaar, professor Cor-
neel Heymans. Deze grote uit onze 
Vlaamse wetenschappelijke wereld 
eren, was tijdens deze vergadering 
vanzelfsprekend, al was het maar 
omwille van de belangstelling die hij 
steeds voor het Vlaamse Kruis had 
getoond. 
Professor De Vleeschhouwer schet
ste Corneel Heymans als zoon van 
een beroemde vader, als geleerde en 
als mens tegenover zijn medemen
sen. Hij herinnerde eraan dat Jan-
Frans Heymans te Gent een instituut 
voor farmakologie had opgericht, een 
onderzoekslaboratorium hoorde hier
bij en het geheel was verbonden aan 
de Rijksuniversiteit van Gent. Corneel 
Heymans zelf was Gentenaar, stu
deerde en werkte te Gent, en is bijge
volg één van de grote, echte zonen 
van de Arteveldestad. Vader Hey
mans zou de eerste proeven doen die 
een nieuw licht wierpen op het ver
band tussen bloedsomloop en andere 
lichaamsfunkties. Corneel Heymans 
zou op geniale wijze het werk van zijn 
vader voortzetten, de regulerende 
werking van het carotislichaam op 
bloeddruk, ademhaling en andere li
chaamsfuncties duidelijk scellen en in 
1939 de Nobelprijs voor fysiologie en 
geneeskunde halen. Hij was een we
reldberoemd geleerde, die in vele uni
versiteiten gastleraar of doctor hono
ris causa werd en in zijn instituut vor
sers uit alle landen opleidde. 
Tijdens de tweede wereldoorlog zette 

hij zich in om de nood van de bevol
king te lenigen — om. door aan Win
terhulp mee te werken — wel weten
de dat hij zich moeilijkheden van alle 
aard op de hals halen zou. Na de 
tweede wereldoorlog kreeg hij die 
inderdaad, en werd hij zelfs tijdelijk 
als hoogleraar geschorst.. 
Hij kreeg daarna speciale opdrachten 
in het kader van de World Health 
Organisation en vervulde zijn taak in 
de wereld even gewetensvol als hij 
zijn opdrachten tegenover zijn eigen 
volk had volbracht en zijn werk in het 
laboratorium had gedaan. We verna
men dat 'niet alleen professor De 
Vleeschhouwer lange tijd een mede
werker van Corneel Heymans was 
geweest maar dat ook Leo Elaut met 
hem had samengewerkt en dat bij de 
aanwezigen een andere medewerker, 
dokter Delaunois behoorde. 
Na de plenaire zitting van 's namid
dags ging dan in het Maria Middela
res-instituut aan de Kortrijkse steen
weg een feestavond door, als hulde 
aan de leden van Het Vlaamse Kruis 
die zich bij de waterramp te Ruis
broek verdienstelijk hadden gemaakt. 
Het Vlaamse Kruis bouwt zijn wer
king op hetgeen voor Corneel Hey
mans van essentieel belang was; 
«...een leven ...gebouwd op eeuwige 
waarden: waarheid, goedheid en 
schoonheid.» (professor De Schaep-
dryver). 

De Vlaamse organisatie van dienstbe
toon bij ongevallen, ziekten en ram
pen is niet weg te denken uit het dage
lijkse wel en wee van het Vlaamse 
volk, sluit in ideeën perfekt aan bij die 
van de Vlaamse Beweging, verenigt 
in haar werking akademici en ar
beiders, in een geest van solidariteit 
en dienende offervaardigheid. 

Huguette De Bleecker 

Voor een entoesiast Frans publiek van 150 aanwe
zigen werd op dinsdag 27 april 1976 in het INSTI-
TUT NEERLANDAIS te Parijs, naar aanleiding van 
het verschijnen van het éérste numnner van de 5e 
jaargang van SEPTENTRION, REVUE DE CULTU
RE NEERLANDAISE (Uitgegeven door de Vlaams-
Nederlandse «Stichting Ons Erfdeel vzw»), een 
«table ronde publique» georganiseerd door de 
heer Sadi de Gorter, direkteur van het «Institut 
Néerlandais». Deze «table ronde publique» stond 
onder het voorzitterschap van Yves Cazaux, voor
zitter van de « Société des Gens de Lettres de Fran
ce » en tevens auteur van het magistrale boek over 
«Willem de Zwijger». 
Op de foto een aantal leden van het panel. Van 
links naar rechts: MP. Herremans, vice-voorzitter 
van de CRISP te Brussel, prof. dr. Hendrik Brug-
mans, ere-rektor van het Europa-Kollege, Jozef 
Deleu, hoofdredakteur van Septentrion, afg. beheer
der van de «Stichting Ons Erfdeel vzw», Yves 
Cazaux, voorzitter van de « Société des Gens de 
Lettres de France » uit Parijs, Liliane Wouters, dich
teres en vertaalster van Nederlandse poëzie, mevr. 
Maddy Buysse, vertaalster van Nederlandse poë
zie en proza, prof. Pierre Brachin, van de Sorbonne 
te Parijs. 

De overige leden van het panel waren: prof. Paul 
Dibon van de Sorbonne, dr. Louis Fessard, prof. 
Walter Thys, dr. Eugene van Itterbeek en Pierre 
Martin uit Rijsel. Namens de redaktie van « Septen
trion » ook nog de heren Jan Deloof en Erik Vande-
walle. 

Na een verwelkoming van de aanwezigen door 
voorzitter Yves Cazaux, werd door hoofdredakteur 
Jozef Deleu in een korte uiteenzetting praktische 
informatie verstrekt over ontstaan, oplage, abonne
mentenbestand en redaktie van Septentrion. 

Daarna kwamen de verschillende panelleden én de 
aanwezigen uitvoerig aan het woord. Uit deze open 
en zeer levendige diskussie is gebleken dat het tijd
schrift Septentrion beantwoordt aan de behoefte 
naar méér informatie in het Franssprekend gebied 
over Vlaanderen en Nederland. Opvallend bij de 
tussenkomsten en de diskussie was ongetwijfeld 
het feit dat door de Franstaligen zelf werd gepleit 
het niveau van het blad in geen geval te verlagen, 
maar wél kuituur te interpreteren in de meest ruime 
betekenis van het woord, zodat alle aspekten van 
het kultureel en maatschappelijk leven in Nederland 
en Vlaanderen aan bod zouden kunnen komen. 

Deze foto werd reeds enkele jaren geleden genomen, ergens in het arrondisse
ment Turnhout, tijdens een verkiezingskampanje. De CVP-politikus Frans Van 
Mechelen pakte toen uit met de slogan «de man die het doet». Zijn politieke 
tegenstrevers waren toen kennelijk al op de hoogte, lang vóór het Hoog Komi-
tee van Toezicht, van bepaalde niet al te korrekte praktijken van de achtbare 
Kultuurminister. Zij bewerkten zijn mooie affiches zodanig dat hij nu Frans Van 
Meubelen ging heten. Op andere aanplakbiljetten kon men grafiti lezen als «St-
Antonius, bid voor hem » enzomeer. En ze kleefden er een briefje bij « gezocht». 
Van Mechelen kon er toen nog « groen » mee lachen. Nu met meer. Volgens het 
Brusselse weekblad « Pourquoi Pas ? » is er in zijn dossiers, die onderzocht wor
den door een speciale Kamerkommissie, sprake van schriftvervalsingen en het 
bevoordeligen van altijd dezelfde firma's in de kiesomschrijving van Van Meche
len ; de pvba St.-Antonius te Turnhout de NV Immo-Promotie te Geel en de 
pvba Algemeen Houtbedrijf Antoon Verbeven te Oosterlo-Geel. Zij kregen zelfs 
bestellingen van produkten die buiten hun normale aktiviteiten vielen. Zo kreeg 
het houtbedrijf Verbeven het verzoek tot uitvoering van sanitaire en elektrici-
teitswerken; de meubelfabriek St.-Antonius moest tekstielwaren, vaatwerk en 
verlichtingstoestellen leveren en plaatsen... Eigenaardig is ook dat Immo-Promo
tie, op 10 maart 1972 omgetoverd tot NV, nooit voor iemand anders werkte dan 
voor het ministerie van Nederlandse Kuituur De werking hield op toen Van 
Mechelen in januari 1973 zijn ministerportefeuille op dat departement moest 
neerleggen. 

Enfin, het ziet ernaar uit dat Van Mechelen inderdaad de man was die het deed. 
Een beetje te opvallend zou je zo zeggen. 

STUDIO DANN 
02/428.69.84 

Industriële fotografie 
Architektuur 
Mode 

Huwelijksreportages 

Daniël Cortier, Leon Theodorstraat 36, 1090 Brussel 

NATIONALE LOTERIJ 
18de TRANCHE 

Supertranche 

I5.000.000 

HOOG LOT 

15 MILJOEN 

en... 

VIJFTIEN loten 

van 1 MILJOEN 

Trekking op 12 mei 

HET BILJET : 300 fr. 
HET TIENDE : 33 fr. 

De loten worden uitbetaald zonder de 

minste fiscale of andere afhoudingen 
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PARITEIT 
NOEMEN ZE DAT 

Het Vlaams Aktlekomltee voor 
de Volksgezondheid, dat on
der de leiding staat van de 
niet-aflatende dr. De Beul, stel
de deze week nog maar eens 
vast dat er in de Brusselse zie
kenhuizen nog alti jd geen pari
teit bestaat tussen Nederlands
talige en Franstalige perso
neelsleden, zoals de wet van 
1963 voorziet. Die pariteit (50-
50 verhouding) moest ten laat
ste op 1 september 1973 gerea-
lizeerd zijn. Nu, we tekenen 
1976, ziet de (onwetteli jke) toe
stand er als volgt u i t : 125 
Nederlandstalige dokters 
tegenover 575 Franstalige. Dat 
is pariteit volgens de Franse 
rekenkunde. Waarom eisen de 
Vlaamse regeringsleden niet 
eens de strikte toepassing van 
deze wet (en andere) alvorens 
zelfs nog maar te luisteren 
naar de «klachten» van de 
Franstalige Brusselaars en de 
eisen van het Rassemblement 
Wallon ? 

ALS EEN GLAZEN HUIS... 

Minister Vandekerckhove 
(CVP) heeft een inventaris la
ten opmaken van alle instel

lingen, raden en instanties 
allerhande die het koninkri jk 
België momenteel rijk is. Die 
inventaris zal hij voorleggen 
aan de Vlaamse pseudo-Ge-
westraad op 20 mei e.k. 
Bij optell ing van al die, vaak 
elkaar overwoekerende raden 
en instell ingen, komt hij tot het 
indrukwekkende getal van 
1.149! Wij schreven het al eer
der in dit blad : een kat kan er 
haar jongen niet meer in terug
vinden, en deze regering-Tinde-
mans maakt het elke dag nog 
een stukje ingewikkelder. 

Er mag bij die gelegenheid 
trouwens wel eens met de vin
ger gewezen worden naar de 
«architekten» van die wi ld
groei : het zijn de drie tradit io
nele partijen (CVP, BSP, PVV) 
die elkaar sinds jaren opvol
gen in de onderscheiden rege
ringen. Heel wat van dat instel
l ingen-onkruid is trouwens te 
wijten aan hun zucht om het 
licht van de (federalistische) 
zon te ontkennen. Sinds jaren 
proberen zij een rationele fede
ralistische struktuur te ontlo
pen door allerlei kompromis-
formules die niemand bevre
digen en de warboel nog om
vangrijker maken. 
Wie zei daar ook weer dat de 
demokratie een glazen huis 
moet zijn ? 

DE HARDE WAARHEID 

De «Entente Wallonne des 
classes moyennes» is tegen 
de fiskale autonomie van de 
gewesten. Deze Waalse mid
denstanders hebben namelijk 
uitgerekend dat het voor de 
Walen veel interessanter is te 
kunnen blijven profiteren van 
de Vlaamse centen, dan alles 
alleen met eigen inkomsten te 
moeten betalen. Zo hebben ze 
becijferd dat bi jvoorbeeld 
voor de direkte personenbelas
ting (die 44 "/o van de direkte 
belastingen betekent) Vlaande
ren voor 52,8 "/o van de fiskale 
ontvangsten zorgde in 1975 en 
voor 54 o/o in 1976. De Brussel
se agglomeratie (waar nota be
ne ook enkele honderdduizen
den Vlamingen wonen) leverde 
17,30/0 in 1975 en 16 0/0 in 
1976. En Wallonië bracht het in 
1975 slechts tot 29,90/0 en in 
1976 tot 30 0/0. In naam van de 
beruchte « nationale solidari 
teit» krijgen de Walen nu 
procentueel heel wat mil
jarden méér toegeschoven dan 
zij zelf opbrengen. Dit systema
tische parasitisme begint zeer 
velen in Vlaanderen grondig te 
ergeren, temeer daar van Waal
se zijde niet het minste begrip 
wordt opgebracht voor gewet
tigde Vlaamse verzuchtingen. 

• ^ 

DERDE VNJ-LUSTRUM 

Te Antwerpen herdacht het 
VNJ zijn 15-jarig bestaan met 
een optocht die van de Grote 
Markt vertrok, samengesteld 
uit afgevaardigden uit gans 
Vlaanderen. Voorafgegaan 
door tientallen vaandels trok
ken de 300 deelnemers naar de 
Ossemarkt, waar ze in de na
bije kerk een plechtige dank-
mis bi jwoonden. Daarna mar-
sjeerden de vele jeuqdvendels, 
muziek voorop in een fakkelop
tocht naar het Groenplein. De 
zondag verenigde niet minder 
dan 1.500 leden en oud-leden 
uit 40 groepen in een feest
maaltijd in de zaal Elkerlyck, 
waarmee dit derde lustrum van 
de Vlaamse Nationale Jeugd
beweging werd besloten. 

N S B TEGEN A M N E S T I E 

De Belgische oudstri jdersver-
enigi'ng bli jft onverzoenlijk ge
kant tegen amnestie. Dit werd 
zaterdag voor acht dagen te 
Mechelen nog eens beklem
toond op het NSB-kongres 
door voorzitter Dumolin en ex-
minister Parisis (PSC), beiden 
franstalige onverzoenlijken. Pa
risis zei nog, dat amnestie nu 
de val van de regering-Tinde-
mans zou betekenen. En wat 
die rabiate « kristel i jke» me

neer zegt is dan nog waar ook, 
want Tindemans is net als al 
zijn «Vlaamse» voorgangers 
de gevangene van zijn franko-
fone parti j- en koalitiegenoten. 

Positief is dan weer dat intus
sen ook het Vermeylenfonds 
zich voor amnestie heeft uitge
sproken. De kloof tussen 
Vlaanderen en Wallonië wordt 
steeds wijder. 

RUIME WEERKLANK 

In het maandblad «Arbeid» 
lezen we volgende treffende 
beschouwing over de jongste 
amnestie-init iat ieven: « Het 
feit dat er in Vlaanderen hier
omtrent een konsensus aan 
het groeien is, werd misschien 
nergens zo duideli jk geïllus
treerd dan te Ronse, waar de 
socialist ische schepen van 
Kuituur, Germain Derouck, een 
lans brak voor amnestie. Zeer 
tekenend hierbij was dat dit 
gebeurde naar aanleiding van 
de voorstel l ing van een nieuw 
boek over het Duitse koncen-
tratiekamp Neuengamme. De 
keuze van zulk moment getuigt 
van moed en heeft een sterk 
simbolische waarde : het li jden 
van de slachtoffers van de kon-
centratiekampen mag niet als 
voorwendsel worden gebruikt 
om het lijden der repressie-
slachtoffers te bestendigen.» 

F-JODEN. 

In de Brusselse agglomeratie 
worden momenteel stickers, 
zoals hieronder afgebeeld, op 
muren en palen gekleefd. Een 
gele «jodenster» die bittere 
herinneringen oproept aan de 
tweede wereldoorlog, met daar
in een rood Waals haantje en 
de letter F. 
Ongetwijfeld een «kreatie» 
van het FDF. De suggestie is 
duidel i jk : de arme Fransta-
ligen zijn de vervolgden en ver
drukten in België, waar ze on
der de knoet zuchten van «les 
boches du nord ». De strekking 
van de sticker ligt vol ledig in 
de lijn van vroegere FDF-
«vondsten» op dat vlak. De 
frankofonen wentelen zich ken
nelijk graag in masochistische 
gevoelens. 

1 MEI-VERKLARING 
VAN DE VOLKSUNIE 
De jaarlijkse viering van het Feest van de Arbeid krijgt dit jaar een 
zeer bijzondere betekenis. In gans de wereld immers wordt de 
arbeidende mens — zowel de werknemer als de kleine zelfstandi
ge en boer, de manager en de ondernemer — gekonfronteerd met 
fundamentele vragen over zijn situatie. De tewerkstelling, de Infla
tie, de leefbaarheid van de bedrijven, zijn zware problemen voor de 
westerse samenleving en die van de ontwikkelingslanden. 
De arbeidende mens In de EEG-landen Is onzeker over zijn toe
komst. De Inflatie vreet zijn koopkracht aan, hij Is onzeker over zijn 
bestaanszekerheid morgen. Bedrijven bezwijken of worden met 
sluiten bedreigd, terwijl in de bedrijfswereld de arbeiders en 
kaders in sociale onvrede leven door het uitblijven van een moder
ne en aangepaste medezeggenschap. 

De Volksunie heeft reeds herhaaldelijk haar houding tegenover de 
huidige ernstige problemen bepaald. In haar vroegtijdige waarschu
wingen van november 1974 en januari 1975 en haar meer recente 
tussenkomsten In het parlement heeft ze haalbare oplossingen 
voorgesteld. 
Ter gelegenheid van deze 1 mei-viering wil de Volksunie nogmaals 
wijzen op de noodzaak van een diepgaande en gedisciplineerde 
aanpak van de problemen. Volgens de Volksunie zijn zelfbeheer
sing en solidariteit van alle bevolkingsgroepen en -lagen onont
beerlijk om aan de situatie het hoofd te bieden, en zodoende de 
tewerkstelling te vrijwaren, de Inflatie terug te dringen, het konkur-
rentleel vermogen te vrijwaren en een beter arbeidsklimaat te 
scheppen. 

De Volksunie wil in dit verband voornamelijk drie doelstellingen 
bereiken met aangepaste middelen. 
1. De Volksunie wil het recht op arbeid en dus een zo volledig 

mogelijke tewerkstelling gevrijwaard zien In de post-lndustrlële 
maatschappij. Reeds dikwijls heeft de Volksunie erop gewezen 
dat in het kader van een vernieuwde arbeidsverdeling In de 
wereld en de afwezigheid van grondstoffen uit eigen bodem, de 
toekomst van de tewerkstelling Is gelegen In volgende takken : 
— Het opdrijven van de aktlviteit in bedrijfstakken met hoog 

gespecialiseerde technologie : hiervoor moet ook méér aan 
onderzoek gedaan worden. 

— De verhoogde tewerkstelling In de sociale en kulturele sek-
tor (de zogenaamde non profltsektor). Zorg voor gehandlk-
apten en bejaarden, kultureel werk, sport, restauratie van ste
den, milieuzorg- en beheer. 

— Het onderzoek naar en de uitvoering van het aanwenden 
van nieuwe energiebronnen. 

2. Het onbehagen en de sociale onvrede van de werknemers wil 
de Volksunie opgelost zien in een evenwichtige inspraals van 
allen die participeren aan de arbeid : zowel arbeiders als bedien
den, managers en ondernemers kunnen In een volwassen 
samenwerking een beter arbeidsklimaat scheppen dat zowel tot 
meer arbeidsvreugde als tot betere samenwerking kan lelden. 
Dit kan gebeuren zonder dat de normale mechanismen van de 
vrije marktekonomie worden verstoord. Het moet intussen dui
delijk zijn dat de eigendom van een bedrijf grote verantwoorde
lijkheid oplegt en dat het loutere kapltaalsbezit geen voldoende 
rechtsbasis meer kan vormen voor een exclusief beslissings
recht ondermeer wat betreft slultingsproblemen. 

3. Ten slotte meent de Volksunie dat een niet-aflatende strijd 
tegen de Inflatie verder gezet moet worden door ondermeer: 
— sterke besnoeiing van de overheidsuitgaven (bv. autowegen, 
ziekte- en Invaliditeitsverzekering, landsverdediging ; 
— de prijzen- en inkomstenmatiging voor alle groepen zonder 
uitzondering. 

Ten slotte beklemtoont de Volksunie dat al deze maatregelen geen 
voorwendsel mogen zijn om aan de verworvenheden voor sommi
ge marginale groepen te raken. Maatregelen ter bestrijding van de 
werkelijke armoede zoals het leefgeld, de zorg voor gehandicap
ten en dergelijke mogen niet afgeremd worden. 
Door deze voorstellen hoopt de Volksunie dat de fundamentele 
rechten van de arbeidende mens en van alle andere bevolkings
slagen in deze moeilijke ogenblikken veilig kunnen worden 
aan de kaderleden voorgelegd. 

CARLO REINERS TEN GRAVE GEDRAGEN 

Op 1 mei werd te Antwerpen Carlo Reiners onder grote 
belangstelling ten grave gedragen. Hij was slechts 52 jaar 
oud, maar hij mocht op een bedrijvig leven terugblikken 
waarin de Vlaamse gemeenschap steeds een ruime plaats 
heeft ingenomen. Hij was sekretaris-generaal van de Bewe
ging voor de Verenigde Staten van Europa-U.E.F., en stich
tend lid-beheerder van de Vlaamse Volkskunstbeweging. 

Na de oorlog vervulde hij met grote toewijding en talent 
belangrijke funkties in de Vlaamse Koncentratie. Een tijd 
lang was hij lid van de gemeenteraad van Berchem. 

De h. Walter Kunnen hield bij de lijkbaar een aangrijpende 
afscheidsrede. De Volksunie was ruim vertegenwoordigd 
bij de droeve plechtigheid, en zal de nagedachtenis van 
deze onbaatzuchtige en bekwame man steeds in ere hou
den. 
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REGERING MISPRIJST HET PARLEMENT 
Het partijbestuur van de Volksunie heeft beraadslaagd over de 
recente ontwikkelingen in verband met de komende Unctadkonferen-
tie. 
In de eerste plaats heeft het partijbestuur zich aangesloten bij de 
resoluties die door haar mandatarissen in Kamer en Senaat werden 
ingediend, betreffende de vergadering van Unctad IV, te Nairobi. 
Deze resolutie is het enige voorstel van parlementaire zijde. In deze 
resolutie wordt de regering verzocht onverwijld maatregelen te tref
fen om de bevolking op de hoogte te brengen van het belang van 
UNCTAD IV voor de verdere uitbouw van de wereldgemeenschap in 
vrede en onderlinge samenwerking. 
Verder wordt gevraagd dat de regering haar houding tav. in Nairobi 
te bespreken vraagstukken zou bekendmaken aan het parlement. 
Tevens verwijst het partijbestuur naar de dialoogdag van 25 april jl. 
waar de problemen rond de nieuwe ekonomische wereldorde ruime 
aandacht kregen. 
Het partijbestuur van de VU betreurt dat naar aanleiding van deze 
voor onze ekonomie en voor de Europese ekonomie zo belangrijke 
konferentie de regering het parlement en de publieke opinie prak
tisch volledig in het ongewisse heeft gelaten over haar houding die zij 
tijdens de UNCTAD-konferentie zal aannemen, tegenover de proble
men van de ontwikkelingssamenwerking en Internationale handel. 
Het is ongehoord dat niet alleen geen openbaar parlementair debat 
aan deze konferentie kon gewijd worden, maar dat zelfs in de parle
mentaire kommissies de regering haar houding niet heeft willen mede
delen. 
Het is een belediging voor het Parlement dat de Minister deze instel
ling niet heeft willen inlichten, terwijl hij voor een beperkt gezelschap 
van belangstellenden in privévergaderingen zijn standpunt wél 
bekend maakte. 
Verder blijkt het misprijzen voor het parlement ook nog uit de zeer 
laattijdige aanduiding van een kleine parlementaire delegatie te Nairo
bi, terwijl op kosten van de regering een hele groep politiek niet-repre-
sentatieve deelnemers reeds lang werden aangeduid. 

ZIJN ER 
«BELGEN» OOK IN KAMEROEN? 
Door een toeval geraakten we onlangs in gesprek met een politikus 
uit Kameroen, en door een ander toeval kwam dit gesprek op de 
talen die in zijn land gesproken worden. 
In Kameroen, aldus onze zegsman, worden twee talen gesproken: 
Frans en Engels. Dit zijn de - nationale » talen (sic), die in de scholen 
onderwezen worden. 
Na enig pramen gaf hij toe dat er ook andere talen gesproken wor
den, geen "nationale' dan, zelfs niet 'gewestelijke'. Maar geen 
nood, binnenkort gaat men als bijkomende talen ook Duits en 
Spaans aan de sekundaire scholen onderwijzen. 
De tijd is dus niet ver meer af aldus onze zegsman, dat die plaatselij
ke taaltjes verzwinden. 
Dan zullen in het onafhankelijke Kameroen alleen nog overblijven: de 
ware -nationale' talen Engels en FransI 

Volop in het tijdperk van de elektroni-
ka en uitgerekend in het land, waar 
deze nieuwste «beschavingsvorm» 
het sterkst is ontwikkeld, beleven we
de kermis van de Amerikaanse voor
verkiezingen voor het president
schap. Deze dolle ronde kan maar zo 
ouderwets mogelijk aandoen. Het is 
een zonderling mengsel van folklore 
en keiharde politiek. 

FORD, 

CARTER 

OF 

REAGAN? 
Het is zeer de vraag of de man, de eni
ge feitelijk die rechtstreeks door dit 
immense kiezerskorps gekozen 
wordt, ook de beste is, de meest 
geschikte voor de funktie, die politiek 
gezien de zwaarste ter wereld is. De 
jongste wending heeft de niet-Ameri-
kanen inmiddels meer belangstelling 
bijgebracht dan het verloop-tot voor 
enkele dagen, dat immers volgens het 
geijkte scenario verliep. 
President Ford heeft inderdaad in de 
belangrijke staat Texas een verplette
rende nederlaag moeten inkasseren 
door zijn rivaal Reagan. Wat Ford, 
dadelijk na Nixons aftreden, als een 
deugd werd aangerekend, nl. zijn mid
delmatigheid, wordt hem vandaag, nu 
de opluchting om de ontknoping in 
Watergate voorbij is, als een fout aan
gerekend. Ford heeft trouwens een 
paar belangrijke fouten gemaakt nog 
afgezien van de amnestie, die hij zijn 
voorganger schonk (waar hij niet 
onderuit kon doch die hem door de 
openbare mening zwaar werd aange
rekend). Een andere fout is geweest, 
dat Ford op het stuk van de buiten
landse politiek gewoon Reagan na
praatte, in de hoop aldus het konser-
vatieve zuiden voor zich te kunnen 
winnen. Het tegenovergestelde blijkt 
waar te zijn: Reagan is Ford telkens 
een armslag voor en dat heeft ook 
het Amerikaanse publiek door. Het 
zou ons derhalve niet verwonderen, 
moesten Fords kansen op herverkie

zing dalen, daar waar de recente opi
niepeilingen er op wezen, dat hij zou 
verkozen worden (we schrijven niet 
«herkozen» want Ford werd presi
dent op aanduiding tot vice-president 
-door Nixon). 

We halen deze veronderstelling niet 
alleen uit het feit dat Reagan een veel 
gevaarlijker rivaal is gebleken dan 
gedacht maar ook uit de evolutie bij 
de Demokreten (die in het Kongres 
de volstrekte meerderheid hebben). 
Tot vóór enkele maanden deed vol
gende boutade de ronde over de 
Demokraten : wij (demokraten) zullen 
zolang van de overwinning zeker zijn 
zolang we geen kandidaat hebben!... 

Daarmee werd de hopeloze verdeeld
heid bij de Demokraten bedoeld, waar
aan ze sinds Johnsons laatste ambts
termijn ten prooi zijn. We herinneren 
ons toch, dat de Republikein Nixon tot 
president werd verkozen, door hetzelf
de kiezerskorps dat voor het parle
ment in meerderheid voor de demo
kraten stemde. Welnu, het staat zo 
goed als vast dat terwijl de Republi
keinen meer en meer verdeeld gera
ken door de tegenstelling Ford-Rea-
gan, de Demokraten hun eenheid zul
len herstellen rond de persoon van 
Jimmy Carter, net als Reagan oud-
goeverneur van een deelstaat. Aan
vankelijk streden meer dan tien man 
om de demokratische nominatie, on
der wie enkele felle kleppers als Jack
son en met een toekijkende en partij
politiek invloedrijke Humphrey, die 
niet aan de primaries deelnam doch 
er op spekuleerde, dat deze voorver
kiezingen geen enkele kandidaat zou
den opleveren, zodat de Republikein
se Konventie hem, Humphrey, als red
der uit de nood zou nomineren. Ver
geet het maar: Jimmy Carter, door
snee-Amerikaan, met een charisma 
dat sterk aanspreekt is praktisch 
zeker van zijn nominatie. Ford of Rea
gan zal het tegen Carter moeten 
opnemen, wat in beide gevallen op 
een nek aan nek race dreigt neer te 
komen. 

Het zou quasi-uniek in de annalen van 
de USA zijn, moest Ford het pleit 
tegen Reagan en/of Carter verliezen, 
want een zittend president werd tot 
nog toe altijd verkozen. Maar zoals 
onze Bredero al zei, het kan verke-
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ETHER-REKLAME 
KOST 
DE KRANTEN 
MILJOENEN 
(jeeveedee) Het jaar 1976 Is het tiende 
jaar waarin de commerciële publiciteit, 
handelsreklame dus, in de Nederland
se radio- en televisieprogramma's 
haar plaats heeft. De fabrikanten van 
reinigingsmiddelen, koekjes, tandpas
ta, wasmachines, enz. zijn er ongetwij
feld kontent over. Er is immers een 
groeiende vraag naar ruimte binnen 
de minuten — vóór en na de nieuwsuit
zendingen — waarin de kwaliteiten 
van allerhande produkten via de luid
spreker of het kijkscherm mogen wor
den aangeprezen. Dit ondanks hard
nekkige beweringen dat de « adverten
ties» in hoofdzaak worden bekeken 
door kleine kinderen er^ dat veel vol
wassenen minstens het geluid van hun 
tv-toestel afzetten wanneer een bevalli
ge juffrouw of een gladgeschoren 
heer in de uitstalkast verschijnen. Feit 
is dat sommige teksten van de radio-
en tv-reklame inderdaad afgesteld lij
ken te zijn op het bevattingsvermogen 
van kleuters. Dat zal de adverteerders 

een zorg zijn, want hoeveel produkten 
zullen er niet worden aangeschaft 
door de ouders omdat hun kinderen er 
maar over blijven doorzagen ? 
Waar men zeker niet geestdriftig is 
over de reklame-slagzinnen die dage
lijks — behalve op zondag, een duide
lijk kalvinistisch trekje I — de ether 
worden ingeslingerd, dat is de wereld 
van de dag- en weekbladen en tijd
schriften. Vóór de STER (Stichting 
Ether-Reklame) indertijd van wal stak, 
was er voor de pers heel wat verzet 
gepredikt want men vreesde dat de 
onontbeerlijke advertentie-inkomsten 
danig zouden gaan verminderen door 
de inschakeling van de nieuwe media. 
Het was ook eerst na het treffen van 
een soort vergoedingsregeling voor 
de geschreven pers dat de STER met 
haar aktiviteiten mocht beginnen. 
Dat die vrees van in de zestiger jaren 
terecht was, blijkt thans onomstotelijk. 
Want zopas deelde de organisatie 
Nederlandse Dagblad-Pers (NDP) 
mee dat sinds de invoering van de 
ether-reklame de dagbladen alléén al 
niet minder dan 588 miljoen gulden 
aan bruto advertentie-inkomsten heb
ben moeten derven. Meer dan een 
half miljard gulden dus. In franken luidt 
het schadebedrag boven de acht mil
jard I Voor de weekbladen en tijdschrif
ten komt het neer op een dikke vijf mil
jard franken aan gemiste inkomsten, 
andere geschreven publikaties scho
ten er nog eens ruim een miljard fran
ken bij in. 

De hier genoemde bedragen geven 
slechts de direkte invloed weer van de 
radio- en tv-reklame op het perswe
zen. Daar kwam voor de kranten nog 
eens bij het indirekte nadelige effekt 
van de hogere advertentie- en abonne
mentstarieven waartoe de dagbladon
dernemers gedwongen werden als ge
volg van het sterk verminderde adver
tentie-aanbod. Tegen de totale schade 
die met name de dagbladen leden, 
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wegen de schade-uitkeringen die des
tijds werden overeengekomen, in de 
verste verte niet op. De gezamenlijke 
kranten kregen slechts een tegemoet
koming van ruim 105 miljoen gulden, 
dat is nog niet een vijfde gedeelte van 
de gederfde advertentie-inkomsten. 
Bovendien was overeengekomen dat 
na 1973 geen schade-uitkeringen 
meer zouden worden betaald, zodat 
de kranten er sinds dat jaar nog slech
ter aan toe raakten. 

Geen wonder dat minister Van Doorn 
(Kuituur) thans heel wat verwijten 
krijgt te slikken van de kant van de 
dagbladondernemingen. In de kranten
wereld vindt men dat de regering de 
STER bevoordeelt Zo werd ingaande 
dit jaar toestemming gegeven tot een 
stevige verhoging van de etherrekla-
me-tarieven, een verhoging die ver uit
gaat boven de aantoonbare kostenstij
gingen van de STER. Maar intussen 
werd aan de dagbladen tot twee keer 
toe geweigerd om de noodzakelijke 
verhoging van de abonnementsprijzen 
toe te passen. Een gevolg daarvan is 
dat de kranten in Nederland slechts 
aan 7 franken per stuk verkocht mo
gen worden, terwijl in België die prijs 
10 fr. bedraagt, in Denemarken 12 fr., 
in Noorwegen 10 fr., enz. De achteruit
stelling van de kranten, leidt in menig 
geval tot noodsituaties. Volgens de 
NDP (waarbij vrijwel alle Nederlandse 
dagbladen zijn aangesloten) is het aan
tal dagbladen dat verlies lijdt of nauwe
lijks het hoofd boven water kan hou
den, zo groot dat er opnieuw, zoals 
enkele jaren geleden, kranten zullen 
verdwijnen. De toch al aangetaste plu
riformiteit van de Nederlandse pers 
dreigt daardoor nóg meer in het ge
drang te raken. 
In het parlement zijn de laatste tijd 
stemmen opgegaan om de STER-rekla-
me te beperken. Maar de Kamerleden 
die daarvoor pleitten, bleken minder 
bezorgd om de pers dan om de kon-
sumptiedwang die vooral van de televi-
siereklame zou uitgaan. In de komen
de tijd zal de konkurrentie tussen 
STER en pers nog wel voortgezet wor
den. Daarom zou het goed zijn wan
neer de geschreven pers wat meer 
«lucht» kreeg van de regering, bij voor
beeld door een gunstiger BTW-rege-
ling. Tot op heden wil minister Van 
Doorn daar echter niets van weten... 
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POSTCHECK: Honderden 
miljoenen zoek, honderden 
miljoenen verspild! 
Het IS met de eerste keer — en het zal 
evenmin de laatste keer zijn — dat VU-
kamerlid Luk Van Steenkiste het vlijm
scherpe mes van zijn kritiek in een of ande
re etterende wonde, waaraan ons korrupt 
staatsbestel zo rijk is, steekt Het was dus 
te verwachten, dat hij over de wantoestan
den in de postcheck zou interpelleren Dit 
gebeurde vonge week dinsdag 27 apnl 
Luk Vansteenkiste noemde twee hoofdoor
zaken van het huidige postcheckschandaal 
nl het personeelsbeleid en de irrationele 
werkmetodes Heel wat personeelsleden 
zijn mede-verantwoordelijk voor de teleur-
gang van deze dienst, die eens tot voor
beeld van andere rijksdiensten werd ge
steld (maar vandaag een simbool is van 
onvoorstelbare wanorde) Dit is een gevolg 
van de benoemingspolitiek met de be
kwaamheid telt, wel de politieke kleur De 
regularizenng van de tijdelijke bedienden 
noemde de mterpellant een frauduleuze 
geschiedenis heel wat personeelsleden 
werden met terugwerkende kracht inge
schreven Ook de bevorderingen gebeuren 
op partijpolitieke basis, dikwijls omgekeerd 
evenredig mot de bekwaamheid Is het te 
verwonderen dat hierdoor elke discipline 
zoek g e r a a k t ' 

De werkmetodes tarten elke beschrijving 
In 1964 werd de automatizenng aangevat, 
zonder enige voorbereiding, voorstudie of 
opleiding Daardoor zijn de weinig rationele 
werkmetodes verklaarbaar Van de herhaal-

9 Over het incidentenrijk debet inzake 
de motie na de interpellatie Valckeniers 
(VU) in de Kamer over Nols, handelen we 
afzonderlijk in dit nummer We beperken 
ons met de vaststelling dat de VU-kamer-
leden Schdtz, Anciaux en Baert terzake 
nagels met koppen sloegen, tegenover 
zeer beschaamde CVP- en PVV-frakties 

• VU-kamerlid Babyion diende een 
amendement in bij het wetsontwerp Mi
chel ten einde een gunstige regeling te 
treffen voor gemeentesekretarissen, die 
door samenvoeging van hun gemeente 
hun funktie verhezen. Meer bepaald ging 
het om vervroegde pensionering. 

• VU-kamerlid Olaerts pikte aan bij de 
interpellatie Monard-Mangelschots over 
de belastingontduiking. Belangrijk is dat 
de ontduiking niet alleen wordt opge
spoord maar ook bestreden. Een kontro-
leur moet onbevooroordeeld de fiskale 
waarheid nastreven Intussen is de werke
lijkheid anders de diensten zijn overbe
last, er IS onvoldoende personeel, onvol
doende technische uitrusting, hoe groter 
de onderneming hoe zwakker de kontrole, 
waar het precies andersom zou moeten 
zijn 

• De Kamer besprak de gemeenschap
pelijke kultuurbegroting. Mevrouw Nelly 
Maes was van mening dat Brussel zich op 
het vlak van de financiën ten deze als een 
rijksgebied opwerpt Maar de 19 gemeen
ten verwaarlozen hun eigen patrimonium, 
boycotten de werking van de verenigde 
kulturele kommissies en laten bovendien 
nog de staatskas opdraaien voor hun gro
te kulturele instellingen. In elk geval zou
den de 19 Brusselse gemeenten moeten 
samengevoegd worden, aldus tot slot ons 
kamerlid. In haar antwoord beloofde minis
ter De Backer dat de door het kultuurpakt 
opgelegde objektiviteit zorgvuldig zal na
geleefd worden. Ook inzake ontwikke
lingssamenwerking had mevr. Maes ge
pleit voor een gescheiden kulturele poli
tiek, elke gemeenschap voor zich en met 
eigen middelen. 

• De Kamer besprak ook het wetsont
werp Michel tot aanpassing van de ge
meentewet aan de fusies De minister aan
vaardde een amendement van VU-fraktie-
voorzifter Anciaux, dat voorziet in de 
benoeming van een eigen gemeentelijk 
ontvanger in gemeenten met toeristische 
belangen en een bevolking tussen de 
5.000 en de 10.000 inwoners. 

delijk beloofde verbeteringen kwam mets in 
huis In 1971 verkreeg Bell Telephone het 
monopolium, staatssekretaris Deerns voor
spelde zelfs dat het nieuwe stelsel elke ver
gissing zou uitschakelen i Het nieuwe sys
teem zou zelfs een probleemloze dienst 
waarborgen Het werd een janboel Met ver
kwisting van vele honderden miljoenen i 
Uit het jaarverslag van het Komitee van 
Toezicht blijkt dat met een hoger perso
neelsbestand het aantal vernchtingen in 
1973-74 aanzienlijk daalde, b,j een stijging 
van de fouten en de vergissingen Voor het 
toezicht beperkt men zich tot steekproe
ven, wat valse verrichtingen uiteraard ver
gemakkelijkt De direktie weet dat, maar 
doet mets Integendeel, belangrijke boek
houdkundige dokumenten worden met 
eens bewaard De ingangslijsten worden 
zelfs gewijzigd om de rekeningen te doen 
kloppen I Intussen stelde de werkgroep Mis-
son een kumulatief tekort van eventjes 420 
miljoen vast Dezelfde groep meent dat het 
zelfde werk met 400 personeelsleden min
der kan verncht worden 

Direkteur-generaal Simon schuift nu alle 
schuld op de machines die hij zelf deed aan
kopen I De voorziene hoge boeten voor de 
eventuele slechte werking van de machi
nes worden met toegepast Waarom ' 
« De postcheck is in feite de bankier van de 
schatkist De minister van financiën speelt 
er baas » 

Tot besluit stelde kamerlid Vansteenkiste 
zeer konkrete vragen over het juist bedrag 
der machine-aankopen, het gemis aan pro-
duktiegroei, het ongestraft wegboeken van 
vergissingen, de kontrole van de listings 
de regularizenng van het 160-miljoenen-te-
kort hoe staat het met de onlangs ontdek
te oplichterijen ' enz 
Minister Chabert gaf een uitvoerig over
zicht van de werking, de resultaten, de 
stand van de gerechtelijke enquêtes, zwak
te bepaalde « aantijgingen » af en beloofde 
tot slot drastisch optreden indien daardoor 
het geschokte vertrouwen in de postcheck 
zou kunnen hersteld worden In een korte 
repliek stelde Luk Vansteenkiste, dat zijn 
fraktie nauwlettend het verloop van zaken 
zou volgen Er werden inderdaad reeds 
genoeg met gehouden beloften gedaan i 

IN DE SENAAT 
DE VU-SENAATSFRAKTIE 
Protesteert tegen het feit dat de bespreking van het wetsontwerp over het Ram
penfonds een s lakkengang gaat. De Senaatsfrakt ie vraagt derhalve een verho
ging van het aantal vergader ingen van de bi jzondere Kommissie voor het Ram
penfonds. 
Spreekt anderzi jds haar verbazing uit over het feit dat de regeringspart i jen wei 
geren in te gaan op haar voorstel te bezuinigen op de aanleg van autosnelwe
gen en van ekspreswegen zoals de weg K o m e n - M o e s k r o e n . Z e meent dat de 
regering haar soberheidspol i t iek zelf ernstig zou moeten opvat ten wil men ter
zake de steun krijgen van de bevolking. 

* * * 
D e Volksuniesenatoren W i m J O R I S S E N en Maur i ts C O P P I E T E R S hebben een 
wetsvoorste l ingediend om een bi jzondere onderzoekskommiss ie van de 
Senaat op te richten om de oorzaken te onderzoeken van de aanhoudende drij
veri jen gericht tegen het Hoger Rijksinstituut voor Verta lers en Tolken te Brus
sel. 
In de toelichting wordt ve rwezen naar verscheidene arresten van de Raad van 
State die te lkens de professoren aan dit Hoger Instituut verbonden in het gelijk 
stelden tegen besl issingen van de Ministers in. 
Anderz i jds menen die indieners dat het niet gezond is dat een oud-waarnemend 
direkteur van de school, uit zijn funktie aldaar ontheven op basis van een arrest 
van de Raad van State, thans op het kabinet speciaal de verantwoordel i jkheid 
van die school toegewezen kreeg. 
Over igens verwi jst de toelichting naar tal van recente incidenten in deze school 
en naar tal van diskriminat ies die dit Neder landsta l ig Instituut te Brussel moet 
ondergaan. 

HERVORMING HUWELIJKSRECHT 
In zijn tussenkomst in het debat over het 
wetsontwerp betreffende de hervorming 
van het huwelijksrecht stelde VU-senator 
Van In vast dat bij de bespreking van een 
wetsontwerp als dit elk onderscheid tussen 
meerderheid en minderheid wegvalt (dat 
bleek trouwens uit het applaus op alle ban
ken na zijn uiteenzetting) 
HIJ drong tot slot op goede informatie aan 
en wenste tot slot dat naast de nieuwe wet 
ook een klimaat zou ontstaan, dat de volle
dige ontplooiing der gezinnen bevordert 
Opvallend in het ontwerp is het eminent 
belang van de vrederechter die werkelijk 
een familierechter word t Men dient hem 

echter te ontlasten, nu hij zoveel taken 
meer krijgt 

Het nieuwe artikel 217 achtte de senator 
van het grootste belang, omdat het voor 
iedereen geldt vermits het om de bestem
ming van het inkomen gaat Men mag hier
bij met vergeten dat een goed funktioneren 
van de beroepsaktiviteit de ontplooiing van 
het gezin ten goede komt Wellicht zal men 
na verloop van tijd de nieuwe artikelen 14 
en 15 moeten herzien, daar de kans met uit
gesloten IS dat het beheer van het gemeen
schappelijke vermogen strijdig zou kunnen 
zijn met de ekonomische vereisten 

• VU-senator Van Ooteghem diende 
een amendement op de begroting Openba
re Werken in, tot schrapping van 180 mil
joen, bestemd voor de (Waalse en totaal 
overbodige) express-weg Komen-Moes
kroen Het amendement tegen de geldver
spilling werd mede verworpen door de 
zogezegde Vlamingen van de CVP en 
PVV 
Dezelfde senator had vooraf betreurd, dat 
de begroting met vooraf was behandeld 
in de kommissie. Hij bepleitte verbete-
nngswerken aan het bestaande wegennet 
en de fietspaden, waarvan het aantal moet 
uitgebreid worden. Men moet ook selektie-
ver te werk gaan, ondanks de snelle groei 
van het autopark (thans 265 auto's per 
1000 inwoners, 340 in 1985 en 450 in 
2000). Ten slotte was senator Van Oote
ghem van oordeel dat de werklozen moe! 
ten ingeschakeld worden bij de stadskern
vernieuwing en de monumentenzorg. 

• Bij de stemming over de begroting 
van Openbare Werken stelde VU-fraktie-
voorzitter senator Jorissen vast dat de 
regeringsmeerderheid niet in aantal was 
(voor de zoveelste keer \ 

• VU-senator Persyn stelde enkele vra
gen tijdens het begrotingsdebat Openba
re Werken, nl. over de veiligheidsnormen 
tegen brand in openbare gelegenheden 
en over de week-endverblijven De sena
tor handelde ook over gewestelijke toe
standen en stelde o.m. vast dat de ontslui
ting van het gewest Tielt zeer ordeloos 
verloopt 

• VU-senator Vandezande stelde minis
ter Chabert een vraag hoe het nu eigenlijk 
zit met de veiligheid in het atoomcentrum 
te Mol. Op vroegere vragen antwoordden 
de eerste minister en de ministers van Bui
tenlandse Zaken, Ekonomische Zaken en 
Volksgezondheid geruststellend, maar 
thans vernemen we het ontslag van de h. 
Halter, sekretans-generaal van Volksge
zondheid, precies omwille van het gebrek 
aan veiligheid in dit centrum. 
in zijn antwoord zei de h. Chabert dat er 
verwarring is ontstaan doordat de minis
ters in hun antwoord alleen de nukleaire 
veiligheid bedoelden en niet de radio-pro-
tektie, waarvoor thans eveneens maatre
gelen aangekondigd worden Volgens de 
minister nam de h. Halter geen ontslag om 
het gemis aan veiligheid doch wel omdat 
er volgens hem onverenigbaarheid tussen 
zijn beheersfunktie en kontrole-opdracht 
als ambtenaar bestond. 

• Senator De Facq betreurde in een ver
klaring, dat hij samen met zijn kollega Van 
Eisen een voorstel tot resolutie had moe
ten indienen over de UNCTAD-vergade-
ring te Nairobi, omdat de minster van Bui
tenlandse Zaken alleen op privé-bijeen-
komsten daarover iets weet te vertellen 
ipv het parlement m te lichten. Daaruit 
blijkt de minachting van deze regering 
voor de parlementaire instelling. 

• Bij de bespreking van de begroting 
van Openbare Werken in de vaste se
naatsafdeling voor Ekonomische Zaken 
eiste VU-senator Bob Maes het ontslag 
van minister De Saeger, die hij als de poli
tiek verantwoordelijke beschouwt voor 
« de flater van Zeebrugge » (de bouw van 
een te kleine nieuwe zeesluis op de ver
keerde plaats nvdr). Senator Maes kantte 
zich scherp tegen elke kompensatie aan 
Wallonië in ruil voor de werken te Zeeb
rugge, omdat de investeringen te Zeebrug
ge van nationaal belang zijn, dus ook voor 
Wallonië. De senator pleitte ook voor prio
riteit inzake afwerking van de reeds be
staande autowegen zoals bvb. de E 10 tus
sen Vilvoorde en Kontich en oefende kri
tiek uit op de wegverlichting, de signaliza-
tie, de afbakening en de aanplantingen. 

# «Limburg zou meer baat vinden bij 
fietspaden en gewone wegen dan al die 
grote autowegen» aldus VU-senator Rik 
Vandekerckhove, die de A 24 « een giftig 
geschenk voor Limburg» noemde en die 
een schoolvoorbeeld is van de weinig 
demokratische wijze waarop de besluit
vorming in interkommunales tot stand 
komt 
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DE VOLKSUNIE , 
een partij als de andere? 
NEEN, WANT... 

De Volksunie onderscheidt zich van de andere partijen doordat zij 
een jonge partij is Haar doktnne, nl het formuleren van de Vlaamse 
opstanding als een politiek nationalitair streven is jonger dan de dok
tnne der andere partijen 
Haar kiezerskorps is doorgaans jonger Nog steeds militeert het 
Vlaams nationalisme meer op straat dan welke politieke ideologie 
ook (wellicht op uitzondenng na van sommige wilde linkse strek
kingen) 
Op bazis van het volksnationalisme is de Volksunie in feite de enige 
pluralistische De CVP is uitdrukkelijk knstelijk en uit machtswellust 
geheel met knstelijk witgekalkt aan de buitenkant De BSP is 
beslist anti-klenkaal Zij vreet weliswaar minder papen maar er zijn 
er ook minder te happen De PVV heet pluralistisch te zijn maar haar 
leiding is ongetwijfeld vrijzinnig 
In de Volksunie kan ieder met het blote oog rechtzinnige knstenen 
ontwaren en stijve vrijzinnigen Een aantal VU-vooraanstaanden en 
mandatanssen weten van mekaar eenvoudig met of ze kerkelijk zijn 
of niet Zich pluralistisch tot ons gehele volk richten is essentieel 
volksnationaal 
Het hoogste gezag van de Volksunie bestaat uit ongebonden men
sen Op de ongeveer 120 leden van de partijraad zetelen daar hoop 
en al een vijftal partijfunktionanssen (geen 5 %) Vanuit hun politiek 
mandaat profiteren de mandatarissen van geen enkele kumulatie 
Geen vijf leden van de partijraad moeten de partijleiding dankbaar 
zijn voor enig genoten voordeel Ga de toporganen na van de ande
re partijen en men ontwaart er meer dan 50 % mensen die in dienst 
staan van de nevenorganisaties en er hun brood verdienen of men
sen die van de partijleiding gunsten ontvingen (benoemingen, promo
ties) of verwachten 
Deze situatie kan wellicht als gevolg hebben dat de Volksunie over 
minder geroutineerde politiekers beschikt in haar kaders 
De Volksunie steunt met op nevenorganizaties Er bestaan natuurlijk 
een aantal bloeiende Vlaams-nationale organisaties Zij zijn met of 
weinig partijgebonden, zij steunen de partij met financieel, zij stellen 
geen personeel ter beschikking bij de kieskampanje zij wen/en met 
voor de Volksunie door de massale voordelen of gunsten die zij hun 
leden voorspiegelen Hoeveel nevenorganisaties van CVP en BSP 
funktioneren in feite met als goed ( ' ) gerunde ondernemingen' 
Wordt de PVV met in hoge mate geholpen en gesteund door de kapi
talistische bedrijven van haar sympathisanten ' 

JA, WANT... 

Zoals de andere drie partijen in Vlaanderen en al de politieke partijen 
in parlementaire demokratieen is de Volksunie een groepenng van 
mensen die op grond van een zelfde ideologie een politiek program
ma willen verwezenlijken, er propaganda voor voeren en er de bevol
king trachten in op te voeden 
Zoals de andere partijen wordt de Volksunie geleid door een partij
top De verkiezingsproceduren verschillen van de ene partij tot de 
andere Wie meent dat welke ernstige mensengroep ook t>estaan-
baar IS zonder leiding en gezag hoort met thuis in 'n serieuze (vereni
ging of partij HIJ kan hoogstens lid zijn van een vogelpik-societeit om 
bij pot en pint erover te kibbelen of men mosselen of pensen zal eten 
op het teerfeest of het dansfeest organiseren met een orkest of een 
disk-jockey VU-vergaderingen zijn geen kransjes maar samenkom
sten om aan politiek te doen 
Zoals andere partijen neemt de Volksunie deel aan de strijd voor de 
staatsmacht Als oppositiepartij of mogelijke regenngspartij streeft zij 
haar programma na door grotere politieke macht door het veroveren 
van zetels, langs de gunst om van de vlottende kiezers 
ZIJ weet dat zij haar programma eerlijk en integraal moet presente
ren zonder te hopen het ineens te realiseren Sedert haar bestaan 
heeft de Volksunie haar programma voor een groter stuk gereali
seerd dan welke partij ook 
De zgz «knstelijke maatschappijleer» van de CVP beïnvloedt de 
staat minder dan 20 jaar geleden een socialistische maatschappij 
(weet de BSP wel wat zij er juist mede bedoelt') is minder in 't zicht 
dan 20 jaar geleden in wezen is België een liberaal land gebleven 
maar met liberaler dan 20 jaar terug 
Maar Vlaanderen is politiek sterker geworden en meer zelfbewust 
en de umtaristische idee is morsdood 
Wie met aanvaardt dat de Volksunie bij haar deelname aan het poli
tieke spel een partij is zoals de andere, die in principe naar politieke 
macht streeft en met naar oppositie vergist zich en hoort thuis in een 
drukkingsgroep en met in een partij Drukkingsgroepen zijn er zeer 
beslist nodig maar een politieke partij is wat anders 
In den beginne kan een klem partijtje alleen als drukkingsgroep func
tioneren Voor de Volksunie is deze tijd voorbij Het federalisme komt 
er (misschien) maar 't kan een federalisme tegen Vlaanderen worden 
als WIJ er met bij zijn om het uit te bouwen 
Als ZIJ er wil bij zijn door essentiële zaken te aanvaarden tegen haar 
programma, mag een partij geen regeringspartner worden 
Als ZIJ er kan bij zijn alhoewel haar programma in de nabije toekomst 
slechts gedeeltelijk wordt verwezenlijkt, moet een partij willen mee
doen 

Dr M VAN HAEGENDOREN 

WANTOESTANDEN IN 
HET LEGER 

Met veel aandacht heb ik het arti
kel gelezen, over tweetalige lege
reenheden met de waarschuw^ing 
tegen het nieuwe frankofone Op 
het Ministerie van Landsverdedi
ging, Daillyplein 6, te Schaarbeek, 
waar mijn legerdienst een paar 
maand geleden ten einde is gelo
pen, 18 dit frankofone offensief al 
in zijn volle gang 
Om maar een paar voorbeelden 
te geven Wij, Vlamingen werden 
onder bevel geplaatst van een 
Nederlands-onkundig officier 
Werden wij op het matje geroe
pen, dan gebeurde dit altijd in het 
bijzijn van een vertaler Op het 
bord der mededelingen, en in de 
kantine, gebeurden de medede
lingen bijna uitsluitend in het 
Frans Wij hadden ons toen tot de 
bevoegde personen gewend, om 
deze toestanden te verhelpen, 
maar het bleef bij beloften Om 
beroepsofficier te worden, moet 
iedere kandidaat, alvorens toege
laten te worden tot het militaire 
onderwijs, een proef afleggen 
over de tweede taal, die dezelfde 
stof bevat als het programma van 
de eerste humanioraklas Hoe is 
het dan mogelijk dat kolonel 
D'Oultlemont, op zijn bureel nog 
altijd een bandrecorder heeft 
staan waarin de eerste lessen 
Nederlands worden gegeven"? 
Om te besluiten nog dit Wist u 
dat de taalinspektie van het leger 
gevestigd is op het Daillyplein 6, 
te Schaarbeek, en dat de racist 
(Nols) geregeld brieven met aan
bevelingen schrijft om zijn franko
fone vrienden een goed plaatsje 
te verzekeren 

H.H. Zele 

HUIZE ERNEST CLAES 

Zoals de geachte lezers mis
schien reeds via onze pers verno
men hebben is de zaak rond Hui
ze Ernest Claes en het betwiste 
buurhuis «in kannen en kruiken » 
Ze IS op typisch Belgische manier 
opgelost Materiele zaken heb
ben de plaats ingenomen van het 
gevoel, waardevol kultuurbezit en 
eerbied voor een van onze 
Vlaamse schrijversreuzen 
Toen Jan Van Hemeinjck in 1966 
het geboortehuis aankocht om er 
een museum van te maken, slaak
ten vele kultuurminnende Vlamin
gen een diepe zucht Dat is inmid
dels tien jaar geleden en de heer 
Van Hemeinjck heeft intussen 
reeds heelwat meegemaakt in dit 
aardse tranendal Hij heeft (het 
door velen — vooral in Zichem 
— verafschuwde woord «kui
tuur ») gebracht wat vele mensen 
nodig hebben Namelijk datgene 
waaraan men na alle zorgen en 
muizenissen behoefte heeft Dat 
bewijzen de dagelijks komende 
bezoekers, en het half miljoen 
bezoekers die hen vooraf gingen 
Het bewijst de zin van het be
staan van Huize Ernest Claes, de 
volksgeliefdheid van Nest (zegt 
het met genoeg dat, in Wenen, in 
een boekhandel bij vraag de boe
kenverkoopster onmiddellijk wist 
dat Claes de schrijver was van 
«Flachskopf», «Die Dorfsmusik», 
« Glanz der Traume » e a ] , de blij
vende waarde van zijn werk en 
de opvoedende taak van dit 
heemkundig museum 
Buitenlanders (Europeanen van 
zowat overal, Amenkanen, Kana-
dezen Japanners, Chinezen, ) 
brengen dagelijks de spreekwoor
delijke spraakverwgn-nng in Zi
chem 
Een bezoeker drukte de wens uit 
dat het huis beter in een 19e 
eeuws kader zou passen, zonder 
auto's, moderne woningen e d m 
Daar deze wens onmogelijk te 
vervullen is, moet men toch trach
ten hetgeen nog van dat kader is 
bewaard te beschermen, onder 

meer door de omgeving te rang
schikken, en er met aan te knoei
en Maar wat ziet men"? Het klas-
senngsbesluit werd radikaal aan 
de laarzen gelapt Het Vlaamse 
hart wordt weer eens vertrapt 
Dit schrijven wil een oproep zijn 
voor alle Vlamingen, ongeacht 
hun strekking op politiek vlak, 
filosofisch of welk ander ook 
Wees U bewust van de ernst van 
deze situatie, en richt een schrij
ven aan mevrouw de Minister 
Rika De Backer om deze kwestie 
met zomaar over het hoofd te 
zien en door te gaan met alle 
mogelijke middelen We vragen 
ook aan mevrouw de Minister 
een duidelijk standpunt in deze 
Vlaamse aangelegenheid, dat ze
ker met in Indonesië zal worden 
bepaald, al is kulturele uitwisse
ling natuurlijk van belang 
Studentenakties worden overwo
gen, op menselijke en respektvol-
le basis, dus studentikoos en met 
barbaars 
Laten we onze gedachten even 
teruggaan naar die oude man, 
met zwarte hoed, grijze baard, en 
wandelstok, die dolgelukkig de 
opening van zijn geboortehuis bij
woonde, het gelukkigste ogenblik 
in zijn levensavond, wat hij te dan
ken had aan die «dwaze» jonge 
idealistische leraar Jan Van He
meinjck 

H N, Boutersem-Roosbeek 

len, zal zij beweren dat die minis
ters (en dus de regenng) goedge
keurd werden, hoewel de kiezer 
daaraan, in de verste verte, met 
heeft gedacht i 
Dus moet de kiezer worden aan
gezet daaruit het besluit te trek
ken indien hij het landsbeleid met 
kan goedkeuren, dan moet hij zijn 
stem onthouden aan elke partij 
welke momenteel van die rege
ring deel uitmaakt 

A D S , Itterbeek 

BIJ HET 
OVERLIJDEN 
VAN ROMSEE 

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

De redaktie 

HET DOEL 
EN DE MIDDELEN 

In het WIJ-nummer van 22 apni 
verscheen een artikel «Naar een 
CVP-machtsgreep in Limburg"?» 
van de hand van kamerlid Evrard 
Raskin 

De idee, waarvan onze vriend uit
gaat, IS zeer zeker belangrijk i 
Toch vrees ik dat de formulering 
eerder ongelukkig werd geko
zen 
Op de vraag «Hoe sterk is de 
CVP*?», komt als antwoord het 
stemmenpercentage in enkele ar
rondissementen, nl 44,1 t h in 
Hasselt en 48,8 t h in Tongeren-
Maaseik , in 5 kantons was dat 
percentage trouwens meer dan 
50 t h 
Men zou zowaar de indruk krij
gen dat het, politiek, immoreel is 
wanneer een partij, die de meer
derheid haalt, het voor het zeg
gen zou hebben 

Naar mijn gevoelen had Raskin 
met het « doel» mogen aanvallen 
elke partij zou wensen de meer
derheid te behalen Dat beseft 
zelfs de naïefste kiezer i 

Wel moeten «de middelen» op 
de korrel worden genomen Tot 
die middelen behoort o m het feit 
dat de CVP-mimsters onder ster
ke druk worden gezet om zich 
overal kandidaat te stellen en met 
hun «populanteit» stemmen te 
ronselen Nochtans zullen ze, op 
het gemeentelijke vlak, met aktief 
kunnen zijn die stemmen komen 
dus andere kandidaten ten bate 
Bovendien dringt de CVP, onder 
gekamoefleerde vorm, een re
ferendum op wanneer haar mi
nisters een goed resultaat beha-

Naar aanleiding van het In Memo
riam Gerard Romsee (WIJ, 22 
april j l) zou ik graag enkele be
denkingen willen maken 
In november 1942 werd ik als bri-
gade-kommandant Ekeren naar 
Kortessem overgeplaatst, belast 
met de verzekering van de veilig
heid van de h Romsee en familie 
Om persoonlijke redenen werd 
deze mutatie met doorgevoerd 
Op 5 januan 1943 werd ik toch 
overgeplaatst, deze keer omwille 
van de h Viktor Leemans en 
diens veiligheid 
Op 5 september 1944 werd ik 
aangehouden en geïnterneerd tot 
midden 1947, zonder motivering 
Toen kwam de O V (Openbare 
Veiligheid) en regende het valse 
en onbestaande beschuldigingen 
Ten slotte veroordeelde de krijgs
raad te Gent mij op 25 september 
1947 tot 15 jaar gevangenis en 
15000 fr boete, op 31 januan 
1948 door het Krijgshof te Gent 
herleid tot 10 jaar en 5000 fr Ik 
werd in voorlopige vrijheid ge
steld op 16 september 1950 op 
voorwaarde dat ik fout bekende 
Ik wil alleen het verschil duidelijk 
maken straf voor de enen, een 
senaatszetel en zelfs schadeloos
stelling voor sommigen 
Er IS in verband met amnestie 
nog een belangrijke zaak, nl de 
quasi algemene overtuiging dat al
le door de repressie getroffenen 
en veroordeelden ook schuldig 
zijn en dat is onjuist i Dat zou 
maar al te duidelijk blijken bij de 
heropening van de dossiers, de 
herziening van de processen en 
het nagaan van de gebruikte 
metodes door krijgsauditeurs en 
gerechtelijke diensten Vooral bij 
deze laatsten zou blijken dat ze 
te werk gingen met valse verkla-
nngen, valse aangiften en valse 
getuigenissen i In vele gevallen 
zou men kunnen stellen dat de 
vervolgers fout geweest zijn en 
met de vervolgden 
Met dit zeer belangnjk onder
scheid werd m i bij de aktie voor 
amnestie tot nog toe weinig en 
zelfs nièt rekening gehouden, hoe
wel het een gans ander licht 
werpt op de kollaboratie en op de 
repressie/epuratie i 

M.V.D.B., Vrasene 
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AN GIJSEN 
Politiek is iets 

voor anderen 

Icunnen doen 
Als je An Gysen — onze voorzitster 
van het gemeentekonqres — ont
moet heb je zo op 't eerste gezicht 
een degelijke, bedachtzame en voor
name dame voor je Naarmate je haar 
beter leert kennen, kom je tot de ont
dekking dat ze ook vastberaden is en 
met een groot hart de mensen tege
moet treedt 
An heet van huize uit Demeester en is 
afkomstig uit West-Vlaanderen in 
haar is opnieuw bewezen dat het wes
ten van Vlaanderen de bakermat is 
van zelfbewuste en aktieve vrouwen 
Ze huwde met dokter Gysen en ging 
in de Limburgse gemeente Genk wo
nen , haar echtgenoot is een populai
re arts in deze snel-groeiende ge
meente met 60000 inwoners krijg je 
eigenlijk een echte stad 
— 'Een derde van de inwoners zijn 
gastarbeiders je treft er alle mogelij
ke nationaliteiten aan ze zitten wel 
vertegenwoordigd in een adviesraad, 
maar de macht daarvan is zo beperkt 
Wijkraden en buurtwerk kunnen ook 
hen grotere inspraak bezorgen, maar 
eigenlijk vind ik dat ze moesten deel
nemen aan de gemeenteraadsverkie
zingen » 
Dat schijnt voor An een probleem om 
over na te denken, want daarover 
spreekt ze 't eerst 
Genk kent al dertig jaar een homo-
geen-CVP-bestuur 
— «Hef gevolg daarvan is een ver
stard en zelfgenoegzaam beleid » 
Door prestige-ontwerpen poetsen de 
<• vroede » (f) vaderen hun gemeente-
veren op, maar 
— - Het kost allemaal teveel geld aan 
de gemeenschap '» 
zegt An Door haar studies in ekono-
mische wetenschappen koestert ze 
een haast natuurlijke belangstelling 
voor cijfers, begrotingen 
— 'Er wordt zoveel geïmproviseerd 
in ons beleid Neem nu dat ze aan een 
sportkompleks bouwen Dat is alle
maal ongetwijfeld nuttig voor de be
volking , maar ze maakten de raming 
zoveel tijd geleden op, vertelden dat 
het een bepaald bedrag zou kosten 
de jaren gaan voorbij, uiteindelijk moe
ten we allen heel wat meer betalen, 
en dan heb je bovendien nog geen 
olympisch zwembad voor alle lieve 
centen Als je iets op de begroting 
plaatst, dan moet het afgewerkt klaar 
tot uitvoenng zijn » 
Het improviseren heeft met alleen 
financieel maar ook soms sociaal-on
gunstige gevolgen 
— 'Ze bouwden een nieuwe woon
wijk, sociale woningen, in twee stra
ten huizen voor gezinnen met onge
veer vijf kinderen Kan je je dat voor
stellen "> Ze heten dat in Genk al het 
'klem Chicago' Je hebt er honderd 
huizen, met ongeveer achthonderd 
mensen Het is een onnatuurlijk so-
ciaal-moeilijk leefbaar milieu gewor
den En hoe dikwijls zetten ze geen 
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nieuwe woonwijk neer, zonder groen
voorzieningen zonder speelruimten 
voor de kinderen, zonder kinderop-
vangmogelijkheden ' » 
An Gysen gaat wel zeer metodisch-
akkuraat te werk 
— ~- Elke maand heb je de gemeente
raad Voor elk punt op de agenda heb 
je een dossier, ik kijk elk stuk na, zo 
kan ik me een oordeel vormen Inte
ressanter nog zijn de bundels van de 
schepenkolleges ook die pluis ik na » 
ZIJ IS bijgevolg iedere keer werkelijk 
op de hoogte Het is dus niet te ver
wonderen dat ze voor de Volksunie 
voorzitster is van de Genkse gemeen-
teraadsfraktie Na haar zes eerste 
jaren aktieve politiek heeft ze het ook 
zo goed gedaan dat ze voor de 
Vlaams-nationale partij lijsttrekker zal 
zijn voor de nakende gemeenteraads
verkiezingen 
Hoe ze in 1970 in de politiek terecht 
kwam'' 
— 'Eigenlijk was dat per toeval De 
partij wilde mijn man op de lijst maar 
hij IS zo aktief in het verenigingsleven 
van de gemeente betrokken, hij heeft 
zon drukke praktijk, dat hij onmogelijk 
de gemeentepolitiek kon oijnemen En 
uiteindelijk kwam ik als 'noodoplos
sing' in plaats van mijn man op de 
lijst » 
Ze werd gekozen en bewees een vas
te waarde te zijn 
— 'Gemeentepolitiek bedrijven, dat 
slorpt enorm veel tijd op Wat ik het 
belangrijkst vind, is een goede dossier
kennis, gedegen tussenkomsten kun
nen houden Je kan echt ook in de 
oppositie zoveel goed werk verrich
ten, door op punten te wijzen die de 
anderen verwaarlozen, uiteindelijk, 
als je vasthoudt, zullen ze je ideeën uit
voeren • 
Of je dan alléén gemeenteraadslid 
kan zijn en geen ander mandaat of 
beroepsarbeid ernaast vervullen 
kan' ' 
— 'Ik vind dat er iemand in de fraktie 
zich inderdaad op gemeentezaken 
moet toeleggen Andere leden van de 
groep kunnen door hun parlementaire 
en andere ervaring een waardevolle 
bijdrage tot het politieke werk leve
ren Maar ik vind wel dat een sche-
penambt een full-time-job is' 
An vindt gemeentepolitiek belangrijk, 
en wil dat meer gewaardeerd zien 

— 'Ik wou de KOO-leden in het zon
netje zetten Zij doen zoveel, maar 
maken geen lawaai dat zijn verdien
stelijke medewerkers Dikwijls heb je 
vrouwelijke leden, want eksamenkom-
missies bijvoorbeeld vergaderen over
dag, en daar maken vrouwen zonder 
buitenshuis-aktiviteit zich politiek erg 
nuttig Als we het over mandatarissen 
hebben, dan vergeten we de KOO-le
den te dikwijls » 
Verder vindt ze vriendjespolitiek en 
de « kleine korruptie » een verschrikke
lijke zaak Want wat An verricht, dat 
wil ze met alleen goed doen, maar ook 
eerlijk 
Er mocht inderdaad wat veranderen 
aan de politieke zeden 
— " Volgens de mensen moet een 
goed gemeentemandataris aanwezig-
heidspolitiek voeren hij of zij moet 
naar alle gouden bruiloften, feesten 
en wat dan ook op gemeentelijk vlak 
kan gebeuren Ik geloof wel dat ze 
gelijk hebben, maar politiek is meer 
dan dat » 
Je voelt wel dat ze een ietsje schuch
ter staat tegenover wat je het « uitbun
dige» politieke openbare leven kan 
noemen 
Ze meent nochtans dat mannen en 
vrouwen in politiek evenwaardig zijn 
— 'Er IS geen fundamenteel verschil 
tussen mannen en vrouwen, in 't 
begin hoor je wel een paar cynische 
opmerkingen, maar als je bewijst wat 
je waard bent, dan gaat dat wel over 
Maar ze verwachten toch nog altijd 
van je dat je er knap en keurig uitziet, 
en ze zullen je dat ook zeggen En je 
moet als vrouw in de politiek vriende
lijk kunnen glimlachen zo zeggen ze 
Wat WIJ vrouwen echter nog moeten 
leren, is ons met te laten ontmoe
digen politiek IS soms zo'n hard 
bedrijf » 
An gelooft in de vrouwenemancipatie, 
ze IS actief in de PAG (Ruralistische 
Actie-groep) Is het pluralisme een 
werkelijkheid in onze samenleving"? 
— 'Dat pluralisme bestaat tot wan
neer de verkiezingen op til zijn Dan is 
alles vergeten, alleen de partijbelan
gen primeren, dat is ook voor de 
boven-partij-politieke vrouwenbewe
gingen het geval -
De verzuiling was al zeer duidelijk 
merkbaar tijdens de Vrouwendag te 
Hasselt, waaraan An hard heeft mee
gewerkt 
Nochtans is het nodig onze vrouwen 
politiek-bewust te maken 
— •> Wie politiek bedrijft, heeft de taak 
iets voor de mensen te doen En als 
moeder kan je zoveel meer aan je kin
deren meegeven » 
Dit gericht-zijn naar de mensen, is de 
diepste kern van een Vlaams-nationa-
listisch engagement 
— 'Indien ik politieke raadgevingen 
aan vrouwen zou mogen geven ' Om 
aan politiek te 'doen- moet je wel 
een bepaalde ambitie hebben, over
tuigd zijn van je kunde, geloven in je 
zaak Ik zou zeggen ga tussen de 
mensen staan, tracht in hun naam te 
spreken, een werkelijke democratie te 
verwezenlijken, de mensen werkelijk 
aan 't beleid te laten deelnemen 
Steeds meer ervaar je dat 'in
spraak- en 'participatie- mooie 
woorden zijn, dat bestaat in feite met 
in onze samenleving Als Vlaams-na
tionalist heb je de taak je volk ertoe te 
brengen -

Huguette De Bleecker 

DOSFELINSTITUUT 

POLITIEKE BASISWERKING EN PARTICIPATIE 
OP GEMEENTELIJK VLAK 

Deze kursus omvat vier delen en handelt over 
1 Inleiding Waarom V U op gemeentelijk vlak"? Wat onder

scheidt de V U van de anderen ' Noodzaak aan 
goede gemeentelijke politiek Fuzies 

2 Hoe politiek voorbereiden "? Hoe tot een goed en eigen ver-
kiezings- en beleidsprogramma komen"? Ontdekken en 
samenbrengen van problemen - praktische voorbereiding 

3 Propagandavoering en hoe naar buiten treden - aktiemid-
delen - vuistregels - praktische voorbereiding oktober 
1976 
Wie en hoe aanspreken, met financiële kant van de kies-
operatie 

4 Lijstsamenstelling Hoe mensen aanspreken - Mogelijke 
ons bekende samenwerking en verhouding mandataris 
t o v bestuur 

KORTRIJK 16 en 23 mei 1976, telkens van 9 tot 13 uur 
Plaats Zaal 1302, Burg Reynaertstraat 9, 8500 Kortrijk 
Inschrijvingen Walter Maes, 't Hoge 108E, 8500 Kortrijk Tel 
056-21 71 22 

GOED VERGADEREN EN SPREKEN IN HET OPENBAAR 

EDEGEM 3, 10 en 17 mei, telkens van 20 tot 22 u. 30. 
Plaats Zaal Drie Eiken te Edegem 
Inschrijvingen Mevrouw Monseur, Letterkundestraat 12 te 
Wilrijk Tel 031-2791 14 
Deelnemingsprijs 80 fr (syllabus en koffie inbegrepen) 
GENT 4 en 11 mei 1976, telkens van 20 tot 22 u 30 
Plaats Zaal Roeland te Gent 
Inschrijvingen H De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent Tel 
091-256487 
Deelnemingsprijs 50 fr (syllabus en koffie inbegrepen) 
GEEL 5, 12 en 19 mei 1976, telkens van 20 tot 22 u 30 
Plaats Zaal Toerist, Grote Markt 60 te Geel 
Inschrijvingen Annie Dams-Helsen, Groenenheuvel 66, 2440 
Geel, of bij Frans Geyzen, Beekstraat 22, 2400 Mol Tel 014-
312320 
Deelnemingsprijs 60 fr (syllabus en koffie inbegrepen) 

DE VROUW IN DE GEMEENTE 

In samenwerking met de Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen (FVV) 
DRONGEN 30 mei 1976, van 14 tot 18 u. 
Volkshogeschool «De Sirkel» 

Groepen of afdelingen die deze dia-montage willen verto
nen, nemen kontakt op met het Dosfelinstituut. 

OPSTAND EN PACIFIKATIE IN DE LAGE LANDEN 

Naar aanleiding van de herdenking van de vierhonderd jaar 
geleden gesloten « Pacifikatie van Gent > verschijnt in de 
loop van de maand oktober een interessante uitgave 
« Opstand en pacifikatie in de Lage Landen » (ca 450 biz.). 
Het aantal oplagen bedraagt slechts 2.500. 
Belangstellenden kunnen hiervoor aan gunstprijs 450 fr. 
inschrijven bij het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 
Brussel. Tel. 02-219.12.02. 
Gelieve hiervoor uw naam en adres op te geven. 
Ten gepasten tijde verzoeken wij U het nodige bedrag te 
storten. 
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A N T W E R P E N (Arr.) 

VAN KOLPORTAGE TOT KOL-
PORTAGE 
325 nummers van het speciale 
o Wij "-nummer werden in Oeiegem 
(175) en Zandhoven (147) verspreid 
op 25 april. 

Een gunstig resultaat voor onze 
ploeg, die vnl. bestond, naast mensen 
uit de streek, uit vrijwilligers van Hove, 
Borsbeek, Mortsel en Kontich. Deze 
ploeg had een stevige steun aan sen. 
Bergers, volksvertegenwoordigers 
Mattheyssens en De Beul en enkele 
provincieraadsleden. 

Wij gaan voort met onze propaganda-
tochten en bezoeken nu Mortsel op 
16 mei. Verzameling op de parking 
achter het nieuwe gemeentehuis, Lier-
sesteenweg. 

Voor deze kolportage doen wij een 
speciale oproep tot de afdelingen 
Aartselaar, Antwerpen, Berchem, 
Deurne, Edegem, Niel, Schelle en 
Wilr i jk. Zij zorgen voor een sterke 
vertegenwoordiging I Andere afde
lingen natuurlijk ook welkom want 
hoe meer zielen, hoe meer kans op 
een groot sukses. En onze parle
mentsleden en provincieraadsleden 
ontbreken zeker niet op de afspraak. 

KURSUS VOOR VROUWEN 
In samenwerking met het Dosfelinsti
tuut, op de maandagen 
10 en 17 mei, telkens te 20 u., in het 
lokaal «Drie Eiken», Drie Eikenstraat, 
te Edegem. 

A N T W E R P E N (Stad) 

D I E N S T B E T O O N 
Telkens op maandag van 16 tot 19 u. 
sekretariaat Wetstr. 12 Antw. tel. 
36.84.65 door Volksvertegenwoor
diger De Beul André, bijgestaan door 
prov. raadslid Mevr. Monseur. 

B U S S E N 
Help ons mee een huizenblok bussen, 
telefoneer naar ons sekretariaat, wij 
brengen u het pakje thuis. 

V E R K I E Z I N G E N 
leder lid kan zich kandidaat stellen 
voor de lijst van de komende gemeen
teraadsverkiezingen. Kandidatuur 
schriftelijk indienen tot en met vrijdag 
20 mei. Sekretariaat VU, Wetstr. 12. 

V U J O 
Informatie bij afgevaardigde Mejuf. Eri-
ka De Motte, Venezuelastr 6-91, 2030 
Antw. tel. na kantooruren 42.26.84. 

S T I C K E R S 
Onder andere kleefautoplaat e.a. te 
verkrijgen op het sekretariaat. Ook 

ANTWERPEN 

y 
MEI. 

7. Antwerpen-stad. Kaasavond : onze Vlaamse Aktie- en Kuituur-
gemeenschap richt een kaasavond in op vrijdag 7 mei, voor 
leden en sympatisanten in de wijk Zurenborg. Deelname 200 fr. 
Inschrijvingen bij L. Hennissen, Bosduifstr. 23 of G. De Rijck, 
Draakstraat 36 of eveneens op het sekretariaat Wetstraat 12. 
Hoboken : Voordracht- en filmavond over Zuid-Afrika, georgani
seerd door de Vlaamse Kulturele Kring «Jan Peeters». In zaal 
gemeenteschool, Lambrechtstraat 19. Te 20 u. 30. 

9. Borgerhout : Grote VU-familiedag op het Borgerhoutse ge
meentedomein «De Welvaart» te St-Antonius-Brecht. 

11. Merksem : We brengen met de Vlaamse Kring Groeninghe een 
bezoek aan de « Poesje » te Antwerpen. W e komen samen aan 
Brabo, Grote Markt, te 19 u. 30. 

14. Wi jnegem: Jaarlijks Reinaertbal van onze VU-afdeling. Zaal 
« Bakkershof» te Halle-Kempen. Aanvang : 20 u. 30. 

16. Mor t se l : Arrondissementele Kolportage in de gemeente. Verza
melen te 10 u. op de parking achter het nieuwe gemeentehuis, 
Liersesteenweg (vlakbij het station). 

20. Antwerpen : Kwis, te 20 u. 30 sekretariaat. Onderwerp : allerlei. 

21. Kontich : De 3 K's van VUJO-Kontich : 3-Klein-Kunstavond met 
't Kliekske en Ed Kooyman. Parochiaal centrum, Magdalena-
straat. Aanvang : 20 u. Toegang ; 70 fr. 

30. N i e l ; Rupel- en Schelderally van VU-Niel. Toeristische zoek
tocht voor beginnelingen en oriëntatie voor gevorderden. Prach
tige prijzentafel. 

VUJO'S AKTIEDAG 
GEMEENTEBELEID 

«NAAR EEN ALTERNATIEF GEMEENTEBELEID» 

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

Programma 
10.00 u. Inleiding door Eddy Gaublomme 
10.30 u. Sektievergaderingen 
Sektie 1 : Een nieuwe demokrafie In 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 ideeënbeurs, diaprojektie 
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 André De Beul 
— Slottoespraak door Johan Sauwens, VUJO-voorzitter 
Einde rond 17 u. 

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

allerlei brochures uitgegeven door het 
Dosfelinstituut, zoals «Mensenrech
ten», «Kollektieve Veiligheid», het 
« Reklameprobleem », « Verkeersinfra-
struktuur», «Brusselse Ziekenhui
zen », « Mens arbeid en Kapitaal», « 25 
jaar Vlaamse Beweging », « Welzijns
probleem in Vlaanderen» enzomeer. 

BERCHEM 

Ons afdelingssekretanaat is elke dins
dag van 19 tot 21 u. open. Al onze 
leden zijn daar welkom voor inlich
tingen of dienstbetoon. Adres : Paul 
Baetens, Vredestraat 12, tel. 30.85.01. 

BOECHOUT-VREMDE 

BAL 
Wij danken de Boechoutse hande
laars die ruimschoots bijgedragen 
hebben tot het fantastische sukses. 
A M N E S T I E 
Proficiat aan de leden van de Boe
choutse gemeenteraad die het amnes-
tievoorstel, op de dagorde geplaatst 
door V.U.-raadslid Fred Entbrouckx, 
eenparig goedkeurden. 

B O R S B E E K 

D I E N S T B E T O O N 
Elke 1 ste maandag van 18 u. 30 tot 
19u. 30 in café Parking, hoek Weni-
gerstraat en Karel Soetelaan. 
Elke 3de maandag van 18 u. 30 tot 
19 u. 30 in café Rivièra, Jos Reuzenlei 
17. 
Samen met kamerlid R. Mattheyssens 
staan ten uwen dienste: Jef Denil, 
gemeenteraadslid. Jan Bosstr. 4 
(21.01.91): Staf Kiebooms, voorz. 
KOO, Luc Hendrickxlei 20 (21.61.98). 

BRASSCHAAT 

D I E N S T B E T O O N 
Elke 1ste donderdag van 20 tot 22 u. 
30 op volgende adressen : 
Cent rum: café Vogelzang, Mikse-
baan 25 (Rik Decleir); kaart : café 
Boerke, Rustoordlei (Monica Verijke-
Deschepper); Maria-ter-Heide : café 
Oud Belgiè, Pauwelslei 184 (Roger 
Vanthilo); Mariaburg : café Cycle, Ka-
pelsestwg 364 (Jaak Decru). 

D E U R N E 

D I E N S T B E T O O N 
ledere donderdag staan onze manda
tarissen ter beschikking in ons lokaal 
« Trefpunt». 
ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 
ledere 1e en 3e donderdag van de 
maand. 

E D E G E M 

D I E N S T B E T O O N 
Onze gemeenteraadsleden: Ludo 
Van Huffelen, Drie Eikenstr 171 ; Re-
naat Dekeyser, Graaf de Fienneslaan 
47 ; Hilde Dewit-Jacobs, Jan de Sade-
leerstr. 16; Miei Claessens, Opstal 37. 
Onze afgev. bij de K O O : dr Van 
Deun, Bonniverlei 4 4 ; Paul Wijns, Te 
Nijverdoncklaan 51. 

EKEREN 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Personen, die zich kandidaat willen 
stellen voor de gemeenteraadsverkie
zingen, dienen hun naam en adres 
mede te delen aan het VU-Sekreta-
riaat, Geestenspoor 72. Ekeren. Tel.: 
41.04.41. 

S O C I A A L D I E N S T B E T O O N 
Alfons Bollen, schepen van financiën, 
handel en nijverheid. Koekoeklaan 7. 
Tel. 64.49.43. Maurits Van Tongerloo, 
gemeenteraadslid, Leliënlaan 62. Tel. 
64.55.14. Lode Van Vlimmeren, KOO-
lid. Hoogboomsteenweg 22. Tel. 
64.41.48. Veerie Thyssens, K.O.O.-lid, 
Geestenspoor 72. Tel. 41.04.41. 

V L A A M S - N A T I O N A A L Z A N G 
FEEST 
Op zondag 23 mei e.k. om 14 u. 30 in 
het Sportpaleis. Mo t to : « Federalisme 
met Twee». Aanplakbrieven te beko

men op het VU-sekretariaat, Gees
tenspoor 72. Ekeren. Tel. 41.04.41. 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Personen, die lid willen worden of 

abonnent(e) op «WIJ », richten zich 
bij voorkeur tot het VU-sekretariaat 
of tot een bestuurslid. Hoofd l id : 
120 fr. Bijlid en Jeugdlid : 60 fr. Abon
nement tot einde 1976 : 410 fr. Gees
tenspoor 72, Ekeren. Tel.: 41.04.41. 

H O B O K E N 

Clem De Ranter zorgt dat U lid wordt 
van het «Algemeen Vlaams Zieken
fonds». Zelfde voordelen als bij de 
partijgebonden mutualiteiten. Wij be
seffen nog niet genoeg in welke mate 
de ziekenkassen door de andere par
tijen misbruikt worden om ons te 
bevechten. 

D I E N S T B E T O O N 
Onze mandatarissen Fonne Crick, 
Broydenborglaan 19 (tel. 27.82.11) en 
Clem de Ranter, Steynstr. 85 (tel. 
27.72.78) zullen u in de mate van het 
mogelijke helpen bij het oplossen van 
uw problemen. 

M E R K S E M 

D I E N S T B E T O O N 
Voor telefonische afspraken met on
ze mandatarissen, bel één der volgen
de nummers: schepen Toon Dewach-
ter (45.65.59) of (45.24.38), KOO-
voorz. Leo Michielsen (45.55.90), ge
meenteraadsleden Luk Droogmans 
(45.51.81) en Jan Poels (45.51.71), 
KOO-raadslid Omer Stevens 
(45.25.17) ofwel op de volgende num
mers . voorz. Urbaan Dubois 
(45.70.27), soc. dienstbetoon Mare 
Hendickx (45.88.27), sekr. Alfons Brat 
(46.02.79). 

V R O U W E N V A N V A N D A A G 
Op vrijdag 23 april l.l. ging het traditio
nele etentje door, jaarlijks ingericht 
door de «Vrouwen van Vandaag». 
Na het geslaagde eetmaal werd een 
spannende kompetitie van verschillen
de bekende « zaal en/of kamer» spor
ten gehouden. De winnende ploeg 
mocht een hennneringsmedaille in ont
vangst nemen. 

V U J O - N I E U W S 
Langs deze weg dankt Vujo-Merk-
sem allen die reeds aan de oproep 
voor dokumentatie gehoor hebben ge
geven. Personen die ons nog meer 
dergelijke dokumentatie kunnen be
zorgen, kunnen dit steeds bezorgen in 
ons Ontmoetingscentrum, VI. Huis 
Tijl, Bredabaan 298 of ook nog bij Jan 
De Scheerder, Dr. M. Timmermans
laan 51, tel. 46.00.88, waar ook kan 
worden gebeld voor afhaling aan huis. 
Verder willen we onze leden er van 
verwittigen dat, daar O.H. Hemelvaart 
op de 4e donderdag van de maand 
valt, onze vergadering zal doorgaan 
op 20 mei, dus de 3e donderdag om 
20 u. 30, zoals gebruikelijk in ons Ont
moetingscentrum, Bredabaan 298. Op 
de dagorde o m.: verdere aktiviteiten 
en akties i.v.m. de komende gemeente
raadsverkiezingen. Iedereen dus op 
post op 20 mei e.k. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Persoonlijke kontakten en gesprek
ken zijn één van de meest efficiënte 
vormen van propaganda waarmee 
men vele personen kan bereiken. Met 
ons afdelingsblad bereiken we echter 
alle inwoners van Merksem. W e 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. 46.02.79. Ook financiële steun 
is natuurlijk welkom op onze rekening 
nr 414-1095401-16 bij de Krediet-
bank-Merksem. 

NIEL 

DIENSTBETOON 
Hebt u moeilijkheden waarbij wij u 
kunnen helpen ? Wacht niet en neem 
kontakt met onze VU-mandatarissen : 
J. Debackere, Deurnestr 315; J. Van-
dewalle, Dieseghemlei 52 , L De Geus-
ter-De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deenstr. 19; G. 
De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 
Voor alle problemen van administratie
ve aard, wendt u tot onze vrienden 
Frans De Meulemeester en Guido 
Michiels, elke vrijdag vanaf 20 u. op 
ons sekr., Antwerpsestr. 186. 

WILRIJK 

LUSTVORMING 
Wij zijn een partij waar het niet de 
gewoonte is te «pollen», niet omdat 
wij « van bovenuit» een lijst aan onze 
kiezers zouden willen opdringen, 
maar omdat al dat gepoll niet zo heel 
veel voorstelt en omdat het aantal 
mensen dat ervoor warm loopt in de 
praktijk te verwaarlozen is. Dit wil 
echter niet zeggen dat wij aan «ge
sloten » lijstvorming doen. Iedereen 
die denkt dat hij, door zich kandidaat 
te stellen, kan bijdragen tot de beslis
sende doorbraak van onze partij op 
gemeentelijk vlak, krijgt daartoe van 
ons een eerlijke kans. Wij doen derhal
ve nogmaals een oproep tot onze 
leden en sympatisanten, die zelf kandi
daat willen zijn, of geschikte kandida
ten kennen voor de a.s. gemeente
raadsverkiezingen. Neem hieromtrent 
gerust kontakt op met Walter Decoe-
ne, Frans De Cortlaan 56, telefoon 
28.81.87. 

W O M M E L G E M 

V L A A M S NATIONAAL ZANGFEEST 
Het IJzerbedevaartkomitee van Broe-
chem en omstreken legt één 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. 
53.86.68. 
Alle verdere inlichtingen zullen mede
gedeeld worden. 

N O O R D E R W I J K - O L E N 

S O C I A A L D I E N S T B E T O O N 
W e melden u met genoegen dat het 
sociaal dienstbetoon van senator 
Wim Jorissen steeds meer bijval 
kent. 
De zitdag heeft plaats: iedere 3de 
maandag van de maand : 
te O len : bij Louis Geens, de Heikens 
37, tel. 014-21.41.00 van 19u. 15 tot 
19u.45. 
te Noorderwi jk: bij Marcel Mertens, 
de Ghellincklaan 14 van 19u. 45 tot 
20u . 15. 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Anfwerpen 

Tel. 031/36.10.11 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091/22.45.62 

Ze l f s tand ig u i tba ter g e z o c h t 
v o o r p rach t ig inger ich t 
V l a a m s Huis te Aar tse laar , 
me t g r o o t he rbe rg lokaa l en 
n i euw a p p a r t e m e n t (b ru i kbaar 
v o o r gez in v a n zes pe rsonen) . 
Ge l ieve U te w e n d e n to t H. 
Thys , voorz i t te r VU-a fde l i ng 
Aa r t se laa r (tel. 031 /87.59.19). 
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BRABANT 

Fraktieleider Vik Anciaux (Kamer) aan het woord tijdens 
de geslaagde VU-meeting te Jette op 27 april J.l. Er waren 
opvallend veel inwoners van Jette zelf komen luisteren. 

Aan de podiumtafel v.l.n.r VU-voorzitter Hugo Schiltz, 
André Monteyne en Jan De Berlangeer, VU-gemeente-

raadslid te Jette. 

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 
enzomeer. Alle hulp wordt met dank 
aanvaard. 

H O F S T A D E 

S O C I A A L D I E N S T B E T O O N 

Vanaf maandag 3 mei zal alg, sekreta-

ris van de Volksunie, P. Peeters, 
tevens volksvertegenwoordiger, een 
zitdag houden in café «De Sport
man» (tegenover de kerk) om 20 u. 
en dit de 1=̂ '« maandag van elke 
maand. 

V L A A M S N A T I O N A A L 
Z A N G F E E S T 

Voor Hofstade zijn kaarten op voor
hand te bekomen bij A. Marcoen, Ter-
vurensteenweg 368, Hofstade en bij 
H. Casteels, Pontstraat 34, Hofstade. 

ST . -P IETERS-LEEUW 

S O C . D I E N S T B E T O O N 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u. ten hui
ze van federatieschepen Frans 
Adang. Ruisbroeksestwg 109, St.-Pie-
ters-Leeuw of op afspraak, tel. 
377.31.83. In samenwerking met sena

tor Bob Maes. 

Z I E K E N F O N D S B R A B A N T I A 
Zitdag elke zaterdag van 11 tot 12 u. 
en elke dinsdag van 19 tot 20 u. ten 
huize van Frans Adang, Ruisbroekse-
steenweg 109. St.-Pieters-Leeuw, 

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. 

r, ftunMu 
MEI 

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

BEERSEL-LINKEBEEK-
DROGENBOS 

SCHEPDAAL/ 
ST-MARTENS-LENNIK 

D I E N S T B E T O O N 
In de herberg De 3 Bronnen, Hoog
straat 13, Beersel: iedere 1 ste maan
dag van elke maand door Frans 
Adang. 

O V E R U S E 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
Z I T D A G E N 
Centrum : elke donderdag, 9-11 u. 3 0 ; 
2e dinsdag, 19 u. 30-20 u. 30 In het 
Vlaams Sociaal Centrum. 
Jezus-Eik: 1ste donderdag, 19u. 30 
20 u. 30. In het zaaltje van café Luxem
burg. 
Eizer: laatste zaterdag, 20-21 u. Bij 
Desees, Café op de Grens. 
Maleizen: 2de en laatste zaterdag, 
10-12 u. Langeweg 34. 

Ten gerieve van onze leden legt de 
afdeling Schepdaal/St.-Martens-Len-
nik een bus in naar het Vlaams-Natio
naal Zangfeest op 23 mei e.k. te Ant
werpen, alsook naar de IJzerbede
vaart te Diksmuide op 4 juli a.s. 
Belangstellenden — en wij hopen dat 
het er velen zullen zijn — kunnen 
meer inlichtingen bekomen en tezelf
dertijd hun inschrijving boeken bij 
Klaartje Allaert, Oudstrijdersstraat 
12, tel. 569.21.51 en bij Armand Bil-
looye, Isabellastraat 19, tel. 569.08.37. 

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. 

VU en VUJO plakploegen waren aktief in Vlaams-Brabant. jawel (Wij 16.4 761 
Maar ook de «tegenstanders » waren erg aktief: bijgaande foto getuigt hiervan 
Is dit eenhkaal, alleenstaand geval of werden er nog soortgelijke gevallen gesig-

LIMBURG 
A S 

Op 12 april vergaderde het bestuur. 
Natuurlijk ging het vooral over de 
gemeenteraadsverkiezingen. De lijst-
vorming verloopt zeer vlot en de lijst
trekker werd reeds aangeduid ; hij zal 
in de volgende uitgave van Vrij-As 
worden voorgesteld. 
Er werd ook reeds besloten op 18 sep
tember een groot verkiezingsbal te 
houden. 
Verheugend voor As is ook de inten

se werking van de Vlaamse Jongeren-
gemeenschap. Toneel, diareeksen, kin
dervoorstellingen en film stonden 
reeds op het programma en hierbij zul
len de dynamische jongeren het na
tuurlijk niet laten. 

BREE 

V U J O 

Op zaterdag 8 mei om 11.30 in cafe 
Den Engel Tongerlo-Opitter gaat de 
volgende VUJO-vergadering door 
O.I.V. E. Evckmans de plaatselijke VU-

T 
H A S S E L T P R O V I N C I A A L K O N G R E S 

Niet op 29 mei, zoals eerder aangekondigd, maar op zaterdag 12 juni 
heeft in het Kultureel Centrum te Hasselt het Provinciaal Kongres 
over de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Het Kongres bestaat uit twee delen: 
Om 14 u.: — Voorstelling van de brochure met alle «technische» 

gegevens over de gemeenteraadsverkiezingen. 
— Voorstelling van lijstrekkers en kandidaten. 
— Propaganda. 

Om 16 u.: Provinciale problematiek in verband met de gemeente
raadsverkiezingen : 
— J. Olaerts en R. Decoster: De ekonomische toestand 
van Limburg. 
— E. Raskin: De gemeenten na de fuzies. 
— J. Gabriels: Ruimtelijke Ordening en A-24. 
— J. Sauwens: De jongeren en de gemeenteraadsver
kiezingen. 

Om 17 u. 30 spreekt senator dr. Vandekerckhove het slotwoord. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

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 ! I! 

H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N 

B E S T U U R S V E R G A D E R I N G 
Besproken werd de uitgave van Vrij-
Uit. Voor de naaste toekomst mogen 
we nog een drietal eksemplaren ver
wachten. Op 8 mei e.k. zal gekolpor-
teerd worden met de speciale uitgave 
«dossier Vlaanderen». Vanaf heden 
beschikt de afdeling ook over een 
afdeling van het Verbond van Vlaam-
de Gepensioneerden. 
Tot slot werd de nodige aandacht 
besteed aan de Vlaamse Ziekenkas 
(A.V.Z.L) en de kornende gemeente
raadsverkiezingen. 

EIGEfsJBILZEN 

A M N E S T I E M O T I E 
Op woensdag 14 april jl. heeft de 
gemeenteraad van Eigenbilzen een 
motie strekkende tot het verlenen van 
amnestie aangenomen. De twee aan
wezige leden van de oppositie keur
den deze motie mede goed. 

T O N G E R E N 

Zoals wij reeds meedeelden in WIJ 
van vorige week werd het jaarlijks 
afdelingsfeest van VU-Tongeren een 
zeer groot sukses. 
Onder de aanwezigen bemerkten mij 
provincieraadslid dr. Van Hollebeke 
en de gemeenteraadsleden P. Joris-
sen en L. Langenaker. Ook enkele 
nieuwe kandidaten voor de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen hadden er 
aan gehecht aanwezig te zijn. 
Onze «afdelingskok» Karel Van Bae-
len en het bestuur van onze afdeling, 
o.l.v. L Poncelet, haalden alle eer van 
hun werk. 

iflLcni 
MEI 

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. 

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

20. 

27 

JUNI 

12 Hassel t : Provinciaal kongres van de Limburgse Volksunie 
(beide arrondissementen) met het oog op de gemeenteraads
verkiezingen. Kultureel Centrum, vanaf 14 u. 

V L A A M S Z I E K E N F O N D S 

Uit gesprekken blijkt telkens welke grote verwachtingen onze Volks
uniemensen stellen in een eigen ziekenfonds. Vanaf 1 januari 1976 
staan we eindelijk zover. 
Het is onnodig te verwijzen naar de maanden voorbereiding om te 
kunnen komen tot wat we nu hebben: een ziekenfonds van en voor 
leden en simpatisanten. 
Een belangrijke vraag keert telkens te rug: « Kan een relatief minder 
groot ziekenfonds dezelfde voordelen bieden dan een ander zieken
fonds ?» Ons antwoord kan kort en duidelijk z i jn: 
Wij kunnen hetzelfde en wij doen meer: 
1. — De terugbetalingstarieven zijn wettelijk dezelfden als gelijk welk 
ander ziekenfonds. 
2. — Ons sisteem berust o p : 
a) ofwel een sekretaris van een plaatselijke kern die de leden aan 
huis bezoekt en voor de uitbetaling zorgt van dokters- en tandarts
briefjes enz... 
b) ofwel voor de andere plaatsen onze bode Jan Appermans (Eigen
bilzen) die U maandelijks aan huis bezoekt. 
In volgende artikels zult u meer vernemen over ons ziekenfonds. 
(werking, bode, sekretarissen, enz.) 
Wilt u vanaf 1 juli 1976 bij ons aangesloten zijn, neem dan onverwijld 
kontakt op met ons sekretariaat te GENK, Hoogstraat 26 tel • 
011 /35.67.53. 
Wij danken de mensen die reeds spontaan aansloten. Zij begrepen 
terecht het belang van een snelle uitbouw van het Algemeen Vlaams 
Ziekenfonds Limburg. (A.V.Z.L.) 

Jos van Bree - beheerder 

6 MEI 1976 WIJ II 



M/^^TrcH^PPU 

Het 

World 

Wildlife 

Fund wil 
mens en natuur redden 

In 1958 werd een wereldorganisatie opgericht ter bescherming van de die
ren en hun omgeving. Deze oprichting samen met nog andere gelijkaardi
ge initiatieven leidde in 1961 tot de stichting van het World Wildlife Fund 
(WWF). 27 landen zijn bij deze organisatie aangesloten, zij hebben elk hun 
eiqen nationaal bestuur. De Nederlandse prins Bernhard is algemeen voor
zitter De organizatie zetelt in Mor_ges, Zwitserland. Haar simbool is de 
zeldzame panda, haar voertaal Engels. Achter het IJzeren Gordijn bestaan 
geen landenleden, er mag daar niet gekoliekteerd worden omdat deviezen 
de grenzen niet mogen overschrijden. Er wordt echter wel met Oostblok
landen die eigen natuurorganisaties hebben samengewerkt. 
In België is het fonds tegen elke normale gang van zaken nog unitair geble
ven, alhoewel het bestuur - hoe adellijk ook - inziet dat het perfekt 
tweetalig dient te zijn. , , , ,. . 
Zo spreekt de Belgische WWF-direkteur baron Charles de Jamblinne de 
Meux voortreffelijk Nederlands. Dat is maar best ook want het WWF ont
vangt hier te lande het grootste part van zijn centen uit Vlaamse handen. 
Dat weet het WWF ook en daarom wordt, wat haar landelijke aktiviteiten 
betreft, de kerk angstvallig in het midden gehouden. Elk jaar worden objek-
tieven voor Vlaanderen en Wallonië gekozen en ook uitgewerkt. Voor de 
beide landsgedeelten bestaat een autonome WWF-Pandaklub die vooral 
jongeren groepeert. Voor Vlaanderen is dat: Scheepsmansstraat 9, 3031 
Heverlee. Voorzitster is mevr. Vanden Berghe-Van Orshoven. 
Dat is toch al wat voor een organisatie die als voorzitter ene prince Antoi-
ne de Ligne heeft... 
Het WWF ontvangt in België geen staatsgeld (dat gebeurt wel in de mees
te andere landen). Het leeft dus bij de gratie van het publiek dat onder
hand het nut van de meeste WWF-akties inziet. Schoolkinderen, leden en 
enkele privé-firma's zijn de trouwste donatoten. 
Charles de Jamblinne : « Het WWF wil de natuur voor de mens bescher
men. Het WWF wil de mens verwittigen de tak waarop hij zorgeloos zit 
niet door te zagen !» 

IS DE ONDERGANG 
BEGONNEN? 

Het gaat slecht met de natuur. De verhou
ding tussen mens, dier, plant en aarde sinds 
ontelbare jaren één geheel, één samen
hang, één evenwicht, raakt meer en meer 
ontwricht. De bewijzen liggen voor de 
hand. De welvaart — of wat daarvoor door
gaat — speelt de mens parten. De machine 
van de vooruitgang is op hol geslagen. In 
ons weekblad wordt haast wekelijks en dit 
sinds jaren op allerlei facetten van deze ver
stoorde samenhang gewezen. In een paar 
jaar tijd is het merendeel van de bevolking 
zich bewust geworden van deze ongunsti
ge evolutie. 

Her en der staken weerstanders tegen de 
vervuiling de kop op, verzamelden liefheb
bers van rust en kalmte zich en bonden de 
strijd tegen het lawaai en de lawaaimakers 
aan, massaal werden bomen geplant om 
het land weer zijn groen gelaat te geven en 
om onze verpeste lucht te zuiveren. Soms 
werd zelfs hardhandig opgetreden tegen 
vernielers van de natuur die niet wilden 
horen. Zo werd de milieuguerrilla geboren. 
Maar de vervuiling en de verwoesting van 
de natuur zijn niet van gisteren. De aftake
ling van Moeder Aarde is reeds eerder 
begonnen. 

In 1855, de Verenigde Staten van Amerika 
waren nog geen honderd jaar oud, sprak 
Seattle, het wijze opperhoofd van de Du-
wanisch-lndianen voor de VS-leiders vol
gende woorden: 
« Het zien van uw steden doet pijn aan de 
ogen van de rode man! Er is geen plaats 
om uit te rusten, om het openspringen van 
de knoppen in het voorjaar te horen of het 
geruis van de vliegende vogels. Het lawaai 
schijnt alleen bestemd om de oren pijn te 
doen. De lucht is kostbaar voor de rode 
man, want alles deelt dezelfde lucht, de die
ren, de bomen, de mensen. De blanke man 
heeft geen aandacht voor de lucht die hij 
inademt Ik zag duizenden rottende buffels 
in de prairie, achtergelaten door de blanke 
man die ze neerschoot vanuit een rijdende, 
rokende, ijzeren paard. Wij doden alleen 
maar om in leven te blijven, en dan benut
ten we alles. Wat is een mens zonder die
ren ? Als al de dieren weg zijn, zal de mens 
sterven aan een gevoel van grote eenzaam
heid. Wat er gebeurt met de dieren, ge
beurt spoedig met de mens. Wat er ge
beurt met de aarde, gebeurt met de kinde
ren van de aarde. Bevuil uw legerstede en 
U zal bezwijken aan uw eigen vuil. Waar 
zijn de buffels ? Verdwenen I Waar is het 
struikgewas ? Verdwenen I Waar is de ade

laar ? Verdwenen I Wat betekent het af
scheid te nemen van dit alles ? 
Het einde van het leven... en het begin van 
de ondergang! Wij hebben dit land lief 
want de Aarde is onze Moeder!' 

4^ 
BIJONS... 

Het W W F werkt hier samen met de be
staande milieuverenigingen. Het bepaalde 
tevens zijn ondubbelzinnig standpunt i.v.m. 
de overdreven aanleg van de autosnelwe
gen. Het werkte samen met de direktie van 
het Zwin voor de wederinvoering van de 
ooievaar en het behoud van de overwinte-
ringsgebieden en broedplaatsen voor wilde 
ganzen te Damme. De reigerkolonie van 
Westkerke werd omgewerkt tot vogelrezer-
vaat en met de Antwerpse dierentuin werd 
samengewerkt voor de vrijwaring en de 
vergroting van de Zegge. In Wallonië hielp 
het W W F mee bij de bescherming van de 
slechtvalken in de streek van de Amblève 
en de aankoop van moerasgebieden in Bel
gisch Lotharingen. 

Het W W F steunt dus eerst de plaatselijke 
natuurverenigingen omdat het weet dat het 
onzinnig is de hier verzamelde gelden enkel 
in buitenlandse projekten te investeren. 

welke rol hij in de natuur speelt. Ook school
kinderen, met hun haast ingeboren schrik 
voor de wolf, werden daarbij betrokken. 
Maar vooral vijand nr één... de jager! 
Bescherming en informatie gaan in de 
natuurbescherming onvermijdelijk hand in 
hand. 

...EN IN DE WERELD 
Hier al de aktiviteiten van het W W F opsom
men zou ons te ver leiden. Men kan echter 
stellen dat sinds de oprichting in 1961 meer 
dan 600 akties tot een goed einde gebracht 
werden of nog aan gang zijn. Dank zij het 
krachtdadig ingrijpen van het W W F heb
ben dieren zoals de Javaanse neushoorn, 
de lavagans van Hawaï, het vingerdier, de 
orang-oetan, de vicoenja, de Arabische 
oryxantilope, de apenetende adelaar, de 
zeeschildpad, die allen op het punt stonden 
als levende diersoort van de aardoppervlak
te te verdwijnen, nieuwe overlevingskan
sen gekregen. 
In Afrika (Zaïre) werden het Virunga Natio
naal Park (het vroeger Albertpark) be
schermd en centen verzameld om bewa

kers bestendig het park te laten bescher
men. Het Solongapark (Zaïre) dat nog onge
schonden oerwoud heeft kreeg eenzelfde 
bescherming. In Kenya werd een aktie met 
sukses beëindigd om 1.500.000 flamingo's 
aan het Nakurumeer te beschermen. In 
Amerika werden beschermingsprogram
ma's uitgewerkt om zeldzame dieren te red
den (de zeekoe, krokodillen, zeevogels, zee
honden en robben). 

In Azië werden plannen uitgewerkt om een 
rezervaat in de Gangesdelta op te richten 
en werd meegewerkt aan de « operatie Tij
ger », werden drie reservaten aangelegd en 
uitgerust. 

Aan al deze projekten werkte WWF-België 
mee. 

Daar gingen enorme bedragen naar toe. 
Naar Peru ging 160.000 Bfr om een stukje 
schiereiland te redden. Het hele projekt 
kostte bijna drie miljoen I In het programma
boekje dat elk jaar (in het Engels!) wordt 
uit^3geven kun:ien de leoen de objektieven 
omschreven terugvinden, aangevuld met 
de voorziene onkosten. Het zijn telkens 
enorme bedragen. De vraag die men zich 
kan stellen is de volgende. Is het wel verant-

...IN EUROPA... 

Een greep uit de aktiviteitenbundel. 
In Sleeswijk-Holstein, in Luksemburg en in 
Lotharingen werden schuiloorden voor 
prooivogels mee gefinancierd. In Spanje 
werd financieel tussenbeide gekomen voor 
de aankoop van een nationaal park. In Oos
tenrijk werd meegewerkt bij de oprichting 
van het grootste Oostenrijks natuurreser
vaat, Seewinkel. Een beschermingspro
gramma voor de wolf in de Italiaanse Abruz-
zen werd meebetaald. Omdat de plaatselij
ke bevolking om allerlei redenen niet op de 
wolf gesteld was werd de bewoners diets 
gemaakt wat de waarde van de wolf is en 

Jaar na jaar worden honderdduizenden jonge robben (2 tot 3 jaar) gedood. Eén cijfer, één 
jaar, één l and : 130.000, 1974, Noorwegen... 
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woord miljoenen dollars uit te geven aan 
natuurbescherming terwijl duizenden men
sen van honger omkomen ' 
Inderdaad, een netelig probleem Maar hier 
zouden wij kunnen antwoorden met de 
woorden van Seattle, het Indianenopper-
hoofd «Als al de dieren weg zijn, zal de 
mens sterven aan een gevoel van eenzaam
heid » 
En zo komen wij bij het grootste WWF-pro-
jekt voor 1976 

6 HA OERWOUD PER 
MINUUT! 

Het World Wildlife Fund is zopas gestart 
met een wereldaktie tegen de verwoesting 
van de jungle Dnngend is er 44 miljoen Bfr 
nodig om de jungle te redden 
De jungle, het geheimzinnig oerwoud dat 
we slechts kennen dankzij Kipling toen hij 
ons de avonturen van Mowgli vertelde De 
jungle die zo weinig van haar geneimen 
prijsgeeft dreigt totaal verwoest te worden 
Reeds 40 % van wat er op de wereld aan 
oerwoud was, is verdwenen en tegen de 
huidige afbraakwoede zal van wat ons rest 
over 25 jaar met veel meer overblijven i 
Meer dan de helft van de Afrikaanse oer
wouden IS reeds verdwenen in Latijns-
Amerika en in Zuidoost Azie is reeds een
derde uitgeroeid In India, Shn Lanka (het 
vroegere Ceylon) en in Birma is de toe
stand haast hopeloos verloren 
Over de ouderdom van het oerwoud be
staat enige twijfel Wel wordt aangenomen 
dat het ongeveer 50 miljoen jaar oud is Het 
verbergt de meest zeldzame dieren, meer 
dan vierhonderd soorten vogels nestelen 
er in tweehonderd soorten bomen 
De WWF-leiding waarschuwt ervoor dat 
onze generatie de ondergang van het oer

woud zal meemaken als niet onmiddellijk 
wordt ingegrepen 

DE 
TRANS-AMAZONEWEG 

Met de aanleg van de Trans-Amazonesnel
weg (3000 km) dwars door het Braziliaanse 
oerwoud werd in 1970 begonnen De weg 
IS van strategisch belang en doet tevens 
dienst als uitweg naar de tinrijke onder
grond van het Amazonebekken De aanleg 
18 een katastrofe voor het oerwoud en voor 
de daar levende Indianenstamen In het 
beste geval worden zij verdreven, vaak 
gewoon uitgeroeid door vergiftiging, door 
kogels 

Schaars zijn de berichten die ons bereiken 
over deze dubbele moord Door de rege-
nng uitgestuurde ploegen om de Indianen 
te «beschermen» maken hun wandaden 
uiteraard niet bekend aan de buitenwereld 
Soms sijpelen berichten door en wordt het 
wereldgeweten even geschokt In augustus 
1975 werd bekendgemaakt dat in de deel
staat Hidalgo (Meksiko) zes Indianen in het 
kantoor van hun landbouworganisatie op 
gruwelijke wijze vermoord werden En nog 
verleden week meldden de kranten uit Mek
siko City dat de jongste maanden herhaal
delijk incidenten werden gesignaleerd waar
bij veefokkers en grootgrondbezitters 
bloedbaden aannchtten onder de Indiaanse 
bevolking Bij het laatste incident werden 
zes Indianenwoordvoerders neergescho
ten toen ZIJ protesteerden tegen het omhak-
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De uitroeiing van de tijger neemt niet 
meer te herstellen gevolgen aan 
In 1971 startte het WWF «de operatie 
Tijger». 5,5 miljoen dollar gingen reeds 
naar deze operatie die vijf jaar later 
een gunstig rezultaat krijgt... 

1920 1940 1960 1973 

ken, zonder vergoeding, van hun bomen In 
de loop van '74 en '75 werden regelmatig 
overvallen van Indianen op arbeiders aan 
de Trans-Amazoneweg gemeld De Brazi
liaanse regering kreeg zo geen betere gele
genheid om die lastige Indianen uit de weg 
te ruimen Eind 1974 opende de Braziliaan
se president Medici de tweede tak (2300 
km) van de Trans-Amazoneweg De ontgin
ning IS echter een fatale aantasting van het 
oerwoud geworden Chemische ontblade
ring heeft het eeuwig groene oerwoud in 
een Vietnamlandschap herschapen De In
dianen verloren hun leefmilieu Aan reserva
ten had de regenng niet gedacht 
Het W W F kon in Peru reeds een stuk oer
woud kopen, het Manupark is 15000 Km2 
groot Op die manier kunnen ook de omlig
gende gebieden gered worden, want speku-
lanten hebben weinig belangstelling voor 
de omgeving van beschermde gebieden 
Voorlopig zijn de nadelen van een ver
woest oerwoud niet te zien. De ontgonnen 
grond is echter zeer arm, want de rijkdom 
zit hem in de vaak reusachtige bomen. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat de 
gronden van het bloje oerwoud het ge
vaar lopen na verloop van tijd een echte 
woestenij te worden. Want, zo waar
schuwt het WWF, «éénmaal uitgeroeid 
komt het oerwoud geen tweede maal 

terug ! • . . . 
Honderd jaar na datum krijgt het wijze 
opperhoofd Seattle gelijk... 

Maurits Van Liedekerke 

s s s s 
WWF-Belglè, Vautierstraat 31, 1040 Brus
sel Geeft een dnemaandelijks ledenblad 
uil « Bulletin van het WWF-Belgium - en een 
Yearbook, uitsluitend in het Engels 
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7 Denderbelle • Ledenfeest om 20 u fn de zaal Gildenhuis, Kapel-
lestraat Etentje met gezellig samenzijn (150 f r ) Gastspreker 
Paul Martens, hoofdredakteur van «Wij» Ook sympatizanten 
zijn welkom 

8 Beveren-Waas: De Vlaamse Vrouwenbeweging Nele organi
seert een fietsrally voor gans het gezin Inschrijven tust.en 13 
en 14 ü aan het koetshuis (kasteel Cortewalle) 

14 Genf: VUJO vertoont IJzerbedevaartfilms o a « De stormloop 
van het jaar 30» en dia's over VUJO zelf In het Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat 3, te 20 u 

16 Gent-Centrum : Onze VU-afdeling organizeert een wandeltocht 
te Munkzwalm Vertrek vanuit Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat 3, te 13 u 30, met eigen wagen Wij wandelen onge
veer 1 30 u Terug in Gent omstreeks 18 u 

19 Gent : Kontaktavond van VUJO arr Gent-Eekio over « Plannen 
en uitvoeren van akties » Te 20 u in Vlaams Huis Roeland, Kor
te Kruisstraat 3 

19 St-Nikiaas : Gespreksavond met Hilda Uytterhoeven, free lan
ce journaliste, rond de thema's «Wat beweegt de vrouw in 
deze wereld» en «Zin of onzin van het Vrouwentnbunaal» 
Innchtster Vlaamse Vrouwengroep St-Niklaas Plaats hotel 
Spiegel, Stationsstraat Aanvang 20 u 15 Toegang 20 fr 

20 OUDENAARDE: Arrondissementele VU-meeting. In zaal 
« De Zalm », Grote Markt. Sprekers . VU-voorzitter Hugo 
Schlltz, Gies Cosyns en Freddy Seghers. 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

j T I i * ' i f w 

KOSTUUM 
Alles kan per stuk bekomen worden 

REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

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

Mevrouw, Mijnheer, iedere frank telt dubbel bij STANDING. 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

TROUW- EN SUITEKLEDEREN. 
Modellen, ANNE, ROSE, JACQUES ESTEREL 

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

L«!*»-

* ^ 

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

Vli. k 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 

OOST-VLAANDEREN 
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 

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 9 mei morgenwandeling en 
vogelobservatie in het «Drongen-
goed » 

Z I E K E N F O N D S F L A N D R I A 
Zitdagen en inlichtingen iedere don
derdag van 11 tot 12 u bij Guido Van 
den Kerckhove Ter Walle 12, Aalter 

D E I N Z E 

Z I E K E N F O N D S F L A N D R I A 
Zitdag bij mevr Ryckbosch, Dries
straat 36, iedere donderdag van 10 
tot 12 u Tel 862179 

D E N D E R B E L L E 

Op vrijdag 7 mei gaat, om 20 u, ons 
jaarlijks etentje door in het Gildenhuis 
Spijskaart koude schotel met frieten. 
daarna gebak 
Gast Paul Martens, hoofdredakteu-
ren Wij 
Inlichtingen K Uyttersprot, Dorp 6, 
Denderbelle, F Baert, Hopstraat 13, 
Denderbelle 
Prijs 150 fr 
Vooral de mensen uit de gemeenten 
waarmee wij fusioneren (Lebbeke 
& Wieze) zijn van harte welkom 

EEKLO 

N I E U W B E S T U U R 
Niettegenstaande het te Eekio 
«schuin» bekeken wordt, heeft VU-
Eeklo zijn nieuw bestuur Daarbij meld
de zich een formidabele werkgroep, 
allen klaar voor een nieuwe start 
Komaan jongens i — Deze keer 
wordt er geklauwd 
« W I J » van EekIo danken het oude 
bestuur, en vooral Willy de playboy 
voor al het pozitieve werk dat ze ver
richt hebben Het is echter geen vaar
wel, want allen zitten er nog in 
Buiten Eddy Van Hecke nieuwe voor
zitter, bleven de andere mandaten 
mits kleine wijzigingen bij het oude 

N A K L A N K D A N S A V O N D 
Dank U Jan voor de puike organiza-
tie Echt een knaltombola Minder 
opkomst dan verwacht, toch was er 
de gepaste stemming en kende alles 
een goed verloop EekIo dankt de hh 
Van Ooteghem, Baert en Van Grem-
bergen voor hun tegenwoordigheid 
Volgende keer noq beter i Ahoi 

GENT-EEKLO (arr.) 

VUJO 

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

V U J O arr Gent-EekIo organiseert vol
gende kontaktavonden 19 mei 
" plannen en uitvoeren van konkrete 
akties » , 2 juni « praktische informatie 
over de gemeenteraadsverkiezin
gen» 
Mogen wij je nu eens echt verwach
ten, zodat iedereen weet wat hij kan 
doen, wat je eigen kern kan doen, wat 
de andere kernen kunnen, en vooral 
hoe je elkaar kan helpen In de Roe
land, Korte Kruisstraat 3, Gent te 20 u 
Phcenixstraat 176, Gent 

• VUJO-kernen die affiches wen
sen («Volksuniejongeren eisen am
nestie ») kunnen ze verkrijgen door te 
schnjven naar het sekretariaat pa 
Rudy Herman, Grondwetlaan 95, 
9110 Sint-Amandsberg 

• Op 15 mei massakolportage te 
Gent met speciale uitgave weekblad 
WIJ « Dossier Vlaanderen » 
Vanzelfsprekend doet V U J O ook 
mee 
Verzamelen in de Roeland te Gent 
om 14 u 30 
Alle kernen zo talrijk mogelijk. Gent 
moet overrompeld worden 111 

G E N T 

D I E N S T B E T O O N 
Huguette De Bleecker, provincie
raadslid, IS elke dag te bereiken tus
sen 18 en 19 u t-huis, Tolhuislaan 15-
17, 900 Gent, tel 091/256487 en elke 
vrijdag tussen 11 en 12 u in café Jan 
Yoens Borluutstraat te Gent 

BIJ het overlijden van uw dierbaren 

Begrafenissen en Crematie 

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

Tel. 091/26.50 71 
DAG EN NACHT TOT UW DIENST 

G E N T B R U G G E 

S O C D I E N S T B E T O O N 
Onze mandatarissen en bestuursle
den houden zich steeds ter beschik
king op volgende adressen senator 
O Van Ooteghem elke maandag in 
het nieuw gemeentehuis, van 19 tot 
20 u , A Verpale, gemeenteraadslid, 
A Van Lathemstr 31, tel 3 0 7 3 5 7 , J 
De Moor, gemeenteraadslid, Schóol-
dreef 19-21, tel 3 0 0 1 2 2 , mevr H 
Jacobs-Boderez, gemeenteraadslid, 
Veldstr 31, tel 2391 32 en R Vercau-
teren, KOO-lid, Brusselsestwg 429, 
tel 300217 

G E N T B R U G G E - L E D E B E R G 

Z I E K E N F O N D S F L A N D R I A 
Zitdagen Veldstraat 51, Gentbrugge, 
tel 239132, donderdag, 18-19 u ko
ningin Astridstraat 48, Gentbrugge, 
maandag, 18 u 30-19 u 30 

H E U S D E N - D E S T E L B E R G E N 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
1ste en 3de dinsdag te Heusden 

Dorpslaan 7, van 18 tot 19 u 
2de en 4de dinsdag te Destelbergen, 
Walbosstraat 7, van 18 tot 19 u 

L O C H R I S T I 

Z I E K E N F O N D S F L A N D R I A 
Zitdag Reinaertlaan 15, donderdag, 
19-20u en zaterdag, 11-13 u, tel 
5573 33 

S L E I D I N G E 

S O C D I E N S T B E T O O N 
Dienstbetoon door provinciaal raads
lid Fons Van Holderbeke, elke tweede 
zaterdag van 13 u 30 tot 14 u bij Paul 
Van Kerckhove, Langendam 230, Slei-
dinge, tel 57 41 73 

W O N D E L G E M 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdag Kweepeerstraat 7, donder
dag, 9-11 u en 14-16 u tel 538756 

B U R S T 

Z A N G F E E S T 
De bus van afdeling Burst vertrekt 
naar het zangfeest op 23 mei e k om 
12 u 45 aan de kerk van Burst Prijs 
250 fr, toegangskaart inbegrepen 

Verantwoordeli jke Herman Van Lier-
de, Ten Bos 1. Burst 

D E N D E R - W E S T 

G O U D E N J U B I L E U M 
Te Vlekkem vierden Alida Van den 
Eeckout en Rene Henderickx op 24 
apnl jl hun gouden huwelijksjubileum 
Aan de jubilanssen, aan Jules en Ghis-
lain Henderickx en aan de hele fami
lie Onze gelukwensen i 

BEVEREN-WAAS 

FIETSRALLY V A N 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 
prijzen te verdienen, met als eerste 
pnjs 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 

S I N A A I 

S O C I A A L D I E N S T B E T O O N 
In het kader van onze sociale aktivitei-
ten hebben wij het genoegen U de 
instelling van een sociaal dienstbe
toon aan te kondigen Deze dienst 
staat open voor iedereen, zonder 
onderscheid van godsdienstige over
tuiging of politieke strekking, en het 
spreekt vanzelf dat ons sociaal dienst
betoon volkomen gratis is en de dis-
kretie verzekerd 

Om het even welk probleem U mag 
hebben, aarzel met het voor te leggen 
aan het sociaal dienstbetoon wij zijn 
er om uitsluitend uw belangen te 
behartigen 
Wenst U kontakt op te nemen, dan 
kunt U dit doen op volgende dagen 
en uren maandagavond tussen 6 en 
8 uur zaterdagmorgen tussen 8 u 30 
en 10 uur De persoon die tot uw 
beschikking staat is Mare De Maes-
schalck, Tinelstraat 66, Sinaai 's 
Avonds kan ook telefonisch kontakt 
genomen worden op het nummer 
031-72 41 08 

• U u r w e r k e n en j u w e l e n 

DE M O O R 

S c h o o l d r e e f 19 

# Internationaal Opt iek 

D E M O O R 

nnet fo to -a fde l ing 

S c h o o l d r e e f 21 - 9219 Gen t 
b r u g g e 

Tel . 0 9 1 / 3 0 01 22 

Z a a k v o e r d e r J a n D e M o o r 
VU-genneenteraadshd. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

AALST 

Lange Zoufstr 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 - ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei. 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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WEST-VLAANDEREN 
B L A N K E N B E R G E lEPER 

D I E N S T B E T O O N 
Zich wenden tot gemeenteraadslid 
Jef Fryns, Gen. Lemanstraat 12, elke 
dag van 14 tot 17 u. (050/41.22.39). 

B R U G G E 

Z I E K E N F O N D S W E S T F L A N -
D R I A 
Voor uitbetalingen en inschrijvingen 
kan men niet alleen 's zaterdags 
terecht in Breydelhof, Suveestr. 2, tus
sen 10 u. 30 en 12 u., doch ook op 
woensdag tussen 17 en 18 u. De snel
le en hopelijk nog steeds crescendo 
gaande groei van het ziekenfonds 
maakt deze uitbreiding van de kan
tooruren noodzakelijk. 

PVV 

De FVV-groep komt samen op 6 mei 
e.k. in het Breydelhof, in de Suvée-
straat, en dit om 20 u. precies. 
Guido Van In zal daar spreken over 
de hervorming van het huwelijksgoe-
derenrecht. 

Feestzaal « JAGERSHOF » 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

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

G E E N V E R Z O E N I N G 
Op de jongste gemeenteraadszitting 
te leper had VU-raadslid Jan Carpen-
tier gevraagd — zoals reeds burge
meesters, schepenkolleges en ge
meenteraden van 430 Vlaamse ge
meenten deden — de « oproep tot ver
zoening» te onderschrijven «om de 
sociale gevolgen van de repressie en 
de epuratie op te ruimen.» 
Daarrond speelde zich een zielig 
schouwspel af in de leperse Raad, 
waarvan CVP-burgemeester Dehem 
de triestige vedette was. Hij toonde 
zich een sluwe, maar kleine, niet-faire 
politieker: hij sprak onmiddellijk van 
« onontvankelijkheid » voor deze « mo
tie voor amnestie» zonder ook maar 
toe te laten dat raadslid Carpentier de 
gestelde «oproep» kon voorlezen of 
enige verklaring hierbij kon afleggen. 
Hij gaf opzettelijk een verkeerde voor
stelling van deze «oproep» door te 
spreken van «motie voor amnestie» 
— waar de tekst van de « boodschap 
tot alle inwoners en humanisten van 
dit land » duidelijk stelt: « de opruiming 
van de sociale gevolgen van repres
sie en epuratie » — en waar het V.U.-
raadslid, verre van een « motie » te wil
len indienen, enkel de ondertekening 
en het bijtreden door de Raad van 
deze humane tekst beoogde. 
De vraag van het VU-raadslid vond 

onder de CVP-gemandateerden ge
lukkig toch twee «menselijke» bijtre-
ders : raadsleden Emiel Vervisch 
(CVP-fraktieleider) en jonkheer Ja
cques de Cock, die het voorstel van 
de VU-mandataris steunden en spon
taan de «oproep tot verzoening» 
onderschreven. 
Het pleit zeker ook niet voor de over
tuiging en de moed van enkele van de 
overige CVP-mandatarissen (nl. sche
penen Sercu, Stubbe en Verstraete 
en raadslid-Volksvertegenwoordiger 
Bode), die, op uiteindelijk voorstel van 
het VU-raadslid, persoonlijk de «op
roep» met hun handtekening bijtra
den, maar als gemandateerden van 
hun volk, de politieke moed niet kon
den opbrengen om dit publiek te 
doen... En wat moeten wij dan den
ken van de twee CVP-schepenen en 
het gemeenteraadslid, die nog zelfs 
deze persoonlijke menselijke daad 
niet konden of wilden stel len!! Ook 
de leperse BSP gaat niet vrij uit I Hun 
woordvoerder was wat al te blij geen 
standpunt te moeten innemen over 
de grond van de zaak door het 
« onontvankelijkheids «-maneuver van 
de burgemeester! 

K O E K E L A R E 

Op 21 april jl. werd in de gemeente
raad door raadslid Jef Hendryckx een 
motie voor amnestie ingediend. Deze 
motie werd verworpen bij 7 ja. 

Vorige zaterdag (2 mei) trokken enkele honderden mani
festanten, opgeroepen door TAK, de Vlaamse Volksbewe
ging West-Vlaanderen, boerenorganisaties en milieugroe
pen, te voet van Kortrijk naar Wervik. Dit om te proteste
ren tegen de geplande aanleg — over Vlaams grondge
bied — van de totaal nutteloze maar politiek geïnspireer
de autosnelweg van Moeskroen naar Komen. De zgn. 
Defraigne-weg. Toen de betogers, die te Wervik heel wat 
sympathie kregen van de plaatselijke bevolking, naar 
Komen wilden opstappen werden ze op de grens van die 

iflLcnDie 
MEI 

7 Veurne : Belangrijke bestuursvergaöering in de Beurs om 20 u. 
9 D iksmuide: Uitstap naar Frans-Vlaanderen. Vertrek aan het 

Vlaams Huis. 

14 Menen : Grote ledenvergadering ter voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Te 20 u. 15 in zaal « De Kring», 
Schansstraat. 

16 Arrondissementele kolportage in de vier kantons, samen met 
de mandatarissen. Verzamelen: Karre (Gistel), Noordzee 
(Oostende), Beurs (Veurne), Vlaams Huis (Diksmuide), tel
kens om 9 u. 30. 

«Waalse»(!) gemeente tegengehouden door de rijks
wacht. Behoudens wat geroep waren er echter geen inci
denten. 

Stippen wij nog aan dat de Volksunie van Wevelgem 
reeds op 24 april ]l., na een perskonferentie door VU-
kamerlid Luk Vansteenkiste, een geslaagde protest-au
tokaravaan tegen dezelfde A-weg organiseerde. Meer 
dan 50 wagens namen eraan deel, langs de weg begroet 
door sympathiserende Vlaamse mensen. 

7 neen en 1 onthouding. Stemden 
tegen: de PVV-burgemeester en 
raadsleden, de BSP-schepen en de 2 
CVP-schepenen. Onthielden zich: de 
énige PVV-schepen. Stemden voor: 
de onafhankelijke lijst Koekelaars 
Welzijn bestaande uit VU- en Onaf
hankelijke katholieken. Het is mis
schien goed eens te weten dat die 
PVV-burgemeester in de openbare zit
ting zegde dat hij de allerlaatste burge
meester van België zou zijn die een 
amnestiemotie zou goedkeuren. De 
BSP-schepen maakte zijn negatieve 
«visie» aan de pers over en las ze 
voor in de raad. 

Een verlofdag ter gelegenheid van 
11 juli werd verkregen voor het ge
meentepersoneel, dit met de mede
werking van een CVP-schepen. En 
een kroon op de IJzerbedevaart werd 
na 6 jaar vragen eindelijk goedge
keurd, en dit met de medestem van 
de PVV-schepen. 

OOSTENDE 

VUJO 

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 
(Gistel), Noordzee (Oostende), Beurs 
(Veurne) en Vlaams Huis (Diksmuide) 
telkens om 9 u. 30. 

D E E R L I J K - B E V E R E N / L E I E -

D E S S E L G E M 

Z I E K E N F O N D S W E S T F L A N -
D R I A 
Z i tdag: elke 3de zaterdag in café 
Bloemenhof, Tulpenlaan, Deerlijk. Uit
betaling van doktersbriefjes en alle 
nuttige inlichtingen! 

I Z E G E M 

Z I E K E N F O N D S W E S T F L A N -

D R I A 
Neem eens kontakt op met Raymond 
Wullaert, Prinsessestraat 110 (tel. 
30.54.80), die u volkomen vrijblijvend 
alle inlichtingen zal verschaffen. En 
vergeet niet dat mevr. J. Decoopman-
Vanassche elke werkdag van 14 tot 
17 u. de uitbetalingen doet in de Gent
sestraat 18 (tel. 30.33.37). 
Het bureau van uw ziekenfonds West-
flandria is weer elke werkdag open 
van 14 tot 17 u. (Gentsestr. 18, tel. 

30.33.37). Mevr. J. Decoopman-Vanas-
sche zorgt voor 'n uitstekende servi
ce. 

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. 

H O O G L E D E 

G E B O O R T E 

Bij onze volksunieleden Kriestien en 
Roland Sap werd een Griet gebracht 
tot jolijt van Koen en Jan. Onze harte
lijkste gelukwensen. 

K A C H T E M 

Z I E K E N F O N D S W E S T F L A N -

D R I A 
U zou verbaasd opkijken als u wist 
hoeveel gezinnen in Kachtem aange
sloten zijn bij ons Ziekenfonds West-
flandna. Sluit ook aan I Neem inlich
tingen bij Jacques Buysse, Eilstraat 
13 (tel. 30.18.23), de man die tevens 
elke donderdag tussen 18 en 20 u. uit
betalingen doet 

W E V E L G E M 

Z I E K E N F O N D S W E S T F L A N -

D R I A 
Zi tdagen: iedere 1 ste en 3de maan
dag van de maand van 19 tot 20 u. bij 
onze afgevaardigde R. Vlieghe, Vrede-
straat 15^ 

W E R V I K 

V L A A M S Z I E K E N F O N D S 
W E S T F L A N D R I A 
Zitdagen voor Werv ik : elke 2de en 
4de vrijdag, 18-19 u. 30. Adres : Coud-
yzer Maurits, Magdalenastraat 75. 
Voor Geluveld en Zandvoorde: elke 
3de zaterdag, 9-10 u., bij Wilfried Ver-
beke, Zandvoordedorp 22. 
Afgevaardigde: Jef Claes, Ten Brie-
lenlaan 108, Wervik. 
D I E N S T B E T O O N 
Vaste zi tdag: elke 1ste dinsdag bij 
Jef Claeys, 19-20 u. Verder kan men 
altijd terecht bij de verschillende be
stuursleden. 

r 

Het V rouwen-Over legkonn i tee f V O K ) 
d e p lura l is t ische A k t i e g r o e p e n ( P A G ) 
en de Nat iona le V r o u w e n r a a d Belg ië 
g a v e n o p w o e n s d a g 21 apri l e e n geza
menl i j ke pe rskon fe ren t ie . 
D e bedoe l ing w a s d e v r o u w e n e r v o o r 
te w a a r s c h u w e n , da t de s a m e n v o e 
g ing van g e m e e n t e n en de h e r v o r m i n g 
v a n de k i eswe tgev ing in hun nadee l 

DE BEDREIGDE KANSEN 

VAN DE VROUW 

spe len. V e r m e l d e n wi j s lech ts één f la
g ran t v o o r b e e l d : Gent . V ó ó r d e 
s a m e n v o e g i n g te lden de f u z i e g e m e e n -
ten s a m e n 181 raads leden , w a a r o n d e r 
t w e e v r o u w e n . Na de s a m e n v o e g i n g 
zal G e n t 53 g e m e e n t e r a a d s l e d e n tel
len en t ien schepenen . He t zal dus bi j
z o n d e r moei l i jk z i jn v o o r v r o u w e n een 
g o e d e p laats o p de lijst te k r i jgen. 
D a a r e n b o v e n is p a n a c h e r e n v e r b o 
den . To t daa r Rita Jolie-Mulier. 
Reeds in januar i v r o e g he t V r o u w e n -
O v e r l e g k o m i t e e d a a r o m a a n alle par t i j 
voo rz i t t e r s « w a t hun par t i j d e e d o m 
d e d e m o k r a t i s c h e rech ten van de 
v r o u w e n te v r i jwa ren d o o r hun ver
k iesbaarhe id te v e r h o g e n » . Er k w a 
m e n al leen maa r vage en paa iende ant
w o o r d e n . U i t e raa rd in te resseer t ons 

b i j zonder he t a n t w o o r d v a n d e VU- le i -
d ing. Hugo Schiltz heef t g e z e g d da t er 
«konkrete v ingerw i j z ingen g e g e v e n 
w e r d e n inzake l i js tvorming ». W i j wi l len 
dit g r a a g a a n v a a r d e n en ve ronde rs te l 
len da t deze konk re te v ingerwi jz i 
g ingen inmiddels z w a r t o p w i t u i tge
w e r k t w e r d e n , vanze l f sp rekend na 
raadp leg ing me t de Federa t ie v a n 
V l a a m s e V r o u w e n (FVV) , en d a n als 
rondsch r i j ven b e z o r g d a a n alle V U - b e -
s tu ren ? 
Bij m o n d e van Moni Van Loock w e r d 
er een o n t w e r p p r o g r a m m a v o o r de 
gemeen te raadsve rk i ez ingen voo rge 
s te ld : ve rhog ing van de leef t i jdsgrens 
v o o r gemeen tepe rsonee l ( v r o u w e n 
die uit de k inderen zi jn en o p n i e u w wi l 
len gaan w e r k e n , k u n n e n v o o r deze 
be t rekk ingen niet meer sol l ic i teren, ge
z ien de leef t i jdsgrens v a n 35 jaar) , een 
k o r t e r e w e r k d a g ook v o o r het ge
meen tepersonee l , aanpass ing van de 
open ingsu ren van de gemeen ted ien 
s ten die in kon tak t zi jn me t het publ iek, 

be te re ko l lek t ieve voorz ien ingen (o.m. 
k i n d e r o p v a n g en aanpass ing van het 
gemeente l i j k onderw i j s , oppasd iens t 
v o o r z ieke k inderen, ande re t ypes van 
v o l k s w o n i n g e n en s t e d e b o u w , n o o d 
z a a k van meer g r o e n en spee l ru imte 
v o o r de k inderen, koëduka t i e en ver la
g ing van de k lassenormen in de scho 
len). 

Lydia De Pauw-De Veen v a n d e Nat io
nale V r o u w e n r a a d w e e s e r o p da t 
al leen dié v r o u w e n o p de verschi l len
de l i jsten zul len ges teund w o r d e n , d ie 
bew i j zen h e b b e n ge leve rd van hun 
femin isme. V r o u w e n die in het spoo r 
van de m a n n e n lopen en al leen d o e n 
w a t hun v o o r g e z e g d wo rd t , kunnen op 
gener le i s teun rekenen, evenmin v rou 
w e n die me t een apar te v rouwen l i j s t 
o p k o m e n . 

G r a a g onde rs t r epen wi j de spec ia le 
w e n s van Lydia D e P a u w voo r Brus
sel : nl. méér V lamingen en méé r v rou 
w e n o p alle lijSten. 

H i l da U y t t e r h o e v e n 
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DERDE KADERDAG VAN DE VERENIGING VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 

VVZ WIL VLAAMS SOCIAAL 
ALTERNATIEF UITBOUWEN 
In aanwezigheid van een honderdtal plaatselijke en gewesteli jke mede
werkers, beheerraadsleden en simpatizanten hield de Vereniging van Vlaam
se Ziekenfondsen (VVZ) in het Gentse Europahotel zijn derde kaderdag. 
De vergadering werd voorgezeten door provincieraadslid Kris Versyck die 
de aangekondigde Guido Deroo verving. 
In de voormiddag werden vier uitgebreide referaten gehouden. Sommigen 
ervan leken ons vri j technisch, ze werden echter door de ingewijde aanwezi-
nen met veel aandacht gevolgd wat ook tot uiting kwam in de gesprekken die 
daaromtrent in de namiddag werden georganizeerd. 
Van VU-zijde waren aanwezig: senator Rik Vande Kerckhove (Genk), 
mevrouw Huguette De Bleecker (Gent), die samen met een paar dames de 
FVV vertegenwoordigde, en Toon Van Synghel (Oostende), l id van het part i j
bestuur. 
Op deze derde VVZ-kaderdag werden de dienstverlenende taken van een 
Vlaamse primaire ziekenkas uitgediept en de tema's Vlaams sociaal centrum 
en Vlaams sociaal front aan de orde gesteld. Uitgangsdokumenten werden 
aan de kaderleden voorgelegd. 

EEN V E R R E G A A N D E 
O N W E T E N D H E I D 

Door Edgar Lambrechts werd in een 
referaat « Struktuur, werking en moge
lijkheden van een mutualiteitsver
bond" aandacht besteed aan de 
plaats die de Verbonden (die de 
Landsbond vormen) innemen als ad
ministratieve draaischijf van de ver
plichte ziekteverzekering en als motor 
voor de uitbouw van sociale centra. 
Het V V Z wil op verbondsvlak machts
posities veroveren om te kunnen over
gaan tot het oprichten van deze socia
le centra, daarom ook moet de getal
sterkte van de Vlaamse Ziekenfond
sen opgedreven worden en is de uit
bouw van een uitgebreide VVZ-doku-
mentatiedienst belangrijk. Na een op
somming van wat het V V Z beoogt 
aan funkties in de hogere organen 
besloot de h. Lambrechts als volgt : 
"Onze grote zwakte is nog steeds, 
ondanks de lofwaardige pogingen in 
onze primaire ziekenfondsen, onze 
verregaande onwetendheid in de be
trekking tot de problemen op hoger 

W E L Z I J N S Z O R G 
B E K L E M T O N E N 

In zijn referaat -Het Ziekenfonds en 
zijn nevendiensten » behandelde de h. 
J. Piepers de ganse waaier van moge
lijkheden die door een Vlaamse Zie
kenfonds aan nevendiensten kunnen 
uitgebouwd worden. Het moet duide
lijk zijn, aldus de referaathouder, dat 
de Vlaamse Ziekenfondsen zich niet 
enkel willen tieperken tot de uitvoe
ring van de wetgeving op de verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzekering 
maar zich op aktieve wijze willen inla
ten met het bevorderen van de ge
zondheid en de sociale welzijnszorg 
van al de leden. Besluitend voegde hij 
er aan toe dat deze verschillende 
mogelijkheden kunnen leiden tot een 

vaste samenwerking van alle Vlaam
se Verenigingen, fets wat door sommi
ge van deze verenigingen echter be
twijfeld wordt. Het is een noodzaak, 
beklemtoonde de h. Piepers, willen wij 
komen tot een Vlaams sociaal front. 
Het was duidelijk dat de referaat
houder vanuit zijn grote ervaring als 
leraar-verpleegkunde en KOO-lid 
(Kuurne) sprak. De voorbeelden die 
hij aanhaalde waren «uit het leven 
gegrepen» en vaak indrukwekkend. 

schillende (en vele I) Vlaamse sociale 
organizaties kan ontstaan. Onderlinge 
solidariteit tussen deze organizaties 
kan deze wens verwezenlijken. 
Voorzitter Devos haalde als staving 
de voorbeelden van katolieke en socia
listische organizaties en al hun vertak
kingen aan. Zij zitten dermate goed in 
mekaar dat zij een ware sociale (en dus 
ook politieke) macht vormen. 
Vervolgens verduidelijkte dr. Devos 
zijn ontwerp-struktuurplan van een 
Vlaams Sociaal Centrum (regionaal) 
en een ontwerp-struktuurplan voor 
een Vlaams Sociaal Front (nationaal). 
Hierbij dient duidelijk vermeld dat het 
ontwerpen zijn en aldus dienen be
schouwd. 

Kontakten werden gelegd met de 
bestaande Vlaamse organizaties die 
echter niet allen even gunstig reageer
den, omdat nog een aantal misverstan
den de weg versperren. 

DE L A N D S B O N D 
F E D E R A L I Z E R E N 

Als vierde en laatste spreker in de 
voormiddag kwam de h. José De 
Schaepmeester aan het woord. Hij 
besprak •> De federalizering en regiona-

ook, achtte de spreker een utopie. 
Dan maar streven naar een verdubbe
ling van de bestaande Neutrale Lands
bond. Een statutaire federalizering bin
nen de bestaande wetgeving is moge
lijk. Voorste l : een federatie tussen 
Waalse en Vlaamse verbonden. Volle
digheidshalve gaf de h. De Schaep
meester enkele konkrete toepassin
gen om uiteindelijk te komen tot een 
federaal bestuur, paritair samenge
steld en belast met het federaal be
heer. 

Aan de realizatie van deze wens zijn, 
aldus de referaathouder, enkele voor
waarden verbonden. /. Opdrijven van 
het ledenaantal 2. Deskundigheid op 
verbonds- en landst>ondsvlak. 3. Aktie
ve aanwezigheid in de tiestuursorga-
nen. 4. Het benutten van de meerder-
heidsaanwezigheid in sommige ver
bonden. 5. Een stevig uitgebreide 
VVZ. 

De h. De Schaepmeester besloot: 
'De federalizering van de Neutrale 
Landsbond is geen holle slogan, maar 
een zelf te verwezenlijken objektief!' 

* * * 
In de namiddag werden de gehouden 
referaten druk besproken. De ver-

N A A R EEN V L A A M S S O C I A A L 
F R O N T 

VVZ-voorzitter dr. Fr Devos vroeg in 
zijn referaat -Van Vlaamse Zieken
fondsen over Vlaams Sociaal Cen
trum tot Vlaams Sociaal Front» drin
gend een degelijke professionele infra-
struktuur voor de uitbouw van de 
Vlaamse sociale verenigingen. Hij 
raadde hen daarvoor een opstelling in 
de door de Staat voorziene subsidie
kanalen aan. 
De Vlaamse Ziekenfondsen met hun 
struktuur kunnen ervoor zorgen dat 
de nodige koórdinatie tussen de ver-

lizenng van de Landsbond van Neutra
le mutualiteiten'. 
Na gewezen te hebben op de gastvrij
heid van de Neutrale Landsbond om 
te kunnen deelnemen aan de gezond
heidszorg behandelde de referaat
houder de schaalvergroting en de rol-
verschuiving («de nieuwe rol van de 
ziekenfondsen als verbruiksorganiza-
tie-) in de ripdrachten. 

Het dilemma : het oprichten van een 
Landsbond van Vlaamse Ziekenkas
sen of de federalizering van de Neu
trale Landsbond wekte uiteraard ie
ders aandacht. 
Een eigen Landsbond, hoe wenselijk 

V ERENIGING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

U als Vlaming... sluit zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 

Provincie Antwerpen : 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT: ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en .KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 21. 2680 Bornem. — Tel. (031)89.16.19 
Provincie Brabant: 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT V A N BRABANT EN L IMBURG 

Leuvenselaan 43. 3300 Tienen. — Tel. (016181 34.35. 
Gewest Brussel -(- Arr. Leuven ; Gewest Leuven : V L A A M S Z IEKENFONDS BRABANTIA 

Ninoofsesteenweg 288. 1080 Brussel. — Tel. (0215238777 
Provincie Oost-Vlaanderen ; 
ARR. AALST: Z IEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 36. 9300 Aalst. — Tel. (053)70.45.53 
ARR. GENT: Z IEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80. 9000 Gent. — Tel. (091)23 52 27 
ARR. DENDERMONDE : V L A A M S Z IEKENFONDS SCHELDE - DENDER - DURME 

Em Van Winckellaan 5. 9330 Dendermonde — Tel (052)21 75 45 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : Z IEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8. 9900 Eekio — Tel (091)77 23 51 
ARR. OUDENAARDE: Z IEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fortstraat 34. 9700 Oudenaarde. — Tel (055)31 31 15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT W A A S L A N D 

Vrasenestraat 14. 2750 Beveren-Waas — Tel. (031)75 66 66 
Provincie West-Vlaanderen : 
ARR. KORTRIJK-IEPER : Z IEKENFONS WEST-FLANDRIA 

Veldstraat 170. 8500 Kortri jk. — Tel. (056)22 56 98 
ARR. OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE: Z IEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66. 8450 Nieuwpoort. — Tel (058)23 37 15 
RR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : Z IEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Westlaan 145. 8800 Roeselare — Tel (051)208345 
V.V.Z.-sekretariaaf: Veldstraat 170, 8500 Kortrijk. Tel. (056)22.56.98. 

slagen van deze gesprekken werden 
dan in plenaire zitting ten beste gege
ven. Zo ontspon zich een leerrijke dis-
kussie tussen de werkers in het veld 
en de VVZ-verantwoordeli jken. Een 
diskussie die vaak emotioneel gela
den was maar zeeer hoffelijk verliep 
en in een sfeer van begrip voor 
mekaars standpunten en problemen. 

De Volksunie kwam ook meerdere 
malen ter sprake. Haar werd ge
vraagd het belang van een Vlaams 
sociaal front niet over het hoofd te 
zien. Het Dosfelinstituut werd ge
vraagd als koördinator op te treden, 
het verwerven, verwerken en ver
strekken van sociale informatie en 
dokumentatie en het organizeren van 
de opleiding voor basismedewerkers 
op zich te nemen. 

EEN S O C I A A L ALTERNATIEF 

Tot slot van deze derde kaderdag 
hield voorzitter dr Devos de slotrede. 
Na een bondig overzicht van de vori
ge kaderdagen maakte hij een inven
taris op van het huidig Vlaams Zieken
fondswezen. 
«Vandaag is voor de eerste maal 
gesproken over de werking, de struk
tuur en de mogelijkheden van een 
mutualiteitsverbond. Voor het eerst 
werd het princiep tot federalizering 
van de Landsbond gesteld. Was dat 
vroeger een slogan, vandaag is dat te 
verwezenlijken. Dit realistisch doel 
moet de Vlaamse verantwoordelijken 
aanzetten in gemeenschappelijk over
leg hun strategie ter zake te bepa
len I- De VVZ-voorzitter zei dat duide
lijk ter attentie van de Vlaams-nationa-
le politieke leiders. 

Vervolgens gaf de voorzitter zijn 
plaatselijke werkers enkele richtlijnen. 

1. Een oproep om het ledenaantal in 
de komende jaren spektakulair te 
doen stijgen. 
2. Het veroveren van meebeslissings-
recht op alle vlakken wat de mogelijk
heid tot het nemen van initiatieven zal 
doen stijgen. 

3. Daarom moet echter eerst een 
goed gestruktureerde en gekoördi-
neerde groep van primaire ziekenkas
sen, later Verbonden, kunnen reke
nen op de professionele infrastruk-
tuur van een overkoepelend organis
me, de VVZ. 
Tenslotte richtte de VVZ-voorzitter 
tot de Vlaamse primaire ziekenkas
sen die nog niet aangesloten bij de 
V V Z een aantal vragen, waarna hij 
zich tot de Vlaamse organizaties 
wendde. Hij beklemtoonde dat de 
V V Z tot konkrete samenwerking wil 
komen op lokaal en nationaal vlak. Dit 
om sociale en konkurrentiële motie
ven. Hij noemde met name: het 
Vlaams sindikaat, het Vlaams Kruis, 
het Verbond van Vlaamse Gepensio
neerden en de Federatie van Vlaam
se Vrouwen. 

Ten slotte richtte dr Devos zich tot de 
Vlaamse politieke verantwoordelijken. 
Hij bevestigde nogmaals dat het V V Z 
een Vlaams, progressief pluralistisch, 
sociaal alternatief wil uitbouwen en dit 
tegenover de politiek sociaal gebon
den zuilen want, aldus de VVZ-voorzit
ter : «op sociaal vlak wordt, zoals op 
het vlak van de politiek, de macht 
slechts omgebogen en veranderd 
door de enige wet die hier telt. de wet 
van de konkurrentie, de wet van het 
alternatief. -

Nadat hij hulde had gebracht aan zijn 
medewerkers en beheerraadsleden 
van de Vlaamse Ziekenkassen werd 
deze derde VVZ-kaderdag met de 
Vlaamse Leeuw besloten. 

Maurits Van Liedekerke 

ZO€KCKC}€S 
Scheikundige A-1 , 9 jaar ervaring in 
pharmaceutisch bedrijf, diploma A-1 
informatie, aanvullend diploma bedrijfs
organisatie. 

Jonge grafieker, met ervaring offset
foto, offset-montage, offset-retouche, 
tekenwerk en typwerk. 

Voor inlichtingen zich wenden sena
tor O. Van Ooteghem, Rode-Kruis
straat 7, 9219 Gentbrugge - tel. 0 9 1 / 
30.72.81. N57 

All round bediende - 11 jaar bedrijvig 
in expeditie: kennis Frans, Duits, En
gels en Spaans zoekt passende be-
trekking. Schrijven of telefoneren: 
Wim Jorissen, Louisastraat 31, 2800 
Mechelen. Tel. 015/41.35.96. N59 

Woonhuis met bijgebouwen van ge
wezen boerderij, alles in goede staat, 
voorgevelbreedte 30 m., te koop. Bad
kamer -f- garages. Zeer centraal en 
toch buiten drukte gelegen. Ligging: 
Molenkouterstraat 4, Schoonaarde. 
Kontakt via Herman V.D. Abbeele, 
Losweg 11, Schoonaarde, tel. 052/ 
42.35.49. N60 

Part-time (4 d / w 13 tot 18 u.): hulp in 
huishouden bij geneesheer in het Ant
werpse. Tel. Vital Peeters 0 3 1 / 
21.46.24. N61 
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SOGAH. L^l/^h 

Het gebeurt weinig dat sindikale {con
gressen een plaatsje verdienen in de 
geschiedenis van de Vlaams-Waalse 
tegenstell ingen in dit land. Meestal 
slaagt de sindikale leiding er in de teu
gels strak te houden en verlopen de 
debatten zonder al te duideli jke Vlaam
se en Waalse aksenten. Het buitenge
woon ACV-kongres van dinsdag 13 april 
j l . maakt op dat alles een uitzondering 
en het kan dus op een plaatsje rekenen 
in de kommunautaire geschiedenis van 
België. Op 13 april j l . werden de aksen
ten Inderdaad nogal scherp Vlaams en 
zo mogelijk nog scherper Waals ge
plaatst. 

Dat is zodanig ongebruikelijk, dat de hele 
perswereld er duidelijk van geschrokken 
Is. Leo Verbist zegt in Het Laatste Nieuws 
van donderdag 15 apri l : « De tegenstel
ling tussen Vlamingen en Walen, zoals die 
tot uiting gekomen is op het kongres van 
de kristelijke vakbond ACV, is een poli
tiek feit, dat steeds belangrijker zal woor
den en waarmee rekening zal moeten 
gehouden worden. Voorzitter Houthuys 
kan wel trachten het te minimalizeren. Hij 
kan het niet wegcijferen. Hij zal er de onaf
wendbare besluiten moeten uit trekken.» 
In De Nieuwe Gazet schrijft Frans Strlele-
man -.« Het zit er dus wel in dat, vroeg of 
laat, ook op sindikaal gebied de gewest
vorming wordt doorgetrokken, waar
schijnlijk tegen de zin van de leiding, 
maar onder druk van de bazis, die steeds 

nadrukkelijker het kompromis tussen 
twee opvattingen afwijst.» In dezelfde zin 
schrijft de Gazef van Antwerpen;« Uit de 
debatten van het ACV-kongres blijkt dui
delijk dat dit land een aangepast socio-
ekonomisch beleid nodig heeft, eigen aan 
elk gewest.» Alleen Maurits Standaert in 
Het Volk van donderdag 15 april tracht 
de onenigheid van de Vlaamse en Waal
se kongressisten uit te leggen door te ver
wijzen naar het feit dat « de problemen in 
de verschillende gewesten van het land 
niet hetzelfde karakter dragen». Dat is 
een goedbedoelde poging om nog te red
den wat te redden valt. Maar veel dichter 
bij de werkelijkheid staat Manu Ruys die 
in De Standaard onomwonden zegt : « De 
vizie op de maatschappij, de staat, de eko-
nomie, de verhouding in de wereld van de 
arbeid, zijn ten gronde anders bij Walen 
dan bij Vlamingen. (...) Heel wat Vlamin
gen zullen voorop stellen dat het federalis
me reeds voorbijgestreefd is en alleen 
een statuut van politieke en ekonomische 
autonomie nog kan verhinderen dat 
Vlaanderen ontredderd wordt door een 
kollektivistisch en Marxistisch avontuur». 
Al deze krasse, maar daarom niet onjuis
te, kommentaren wijzen duidelijk op een 
schok-effekt. Nochtans, de Vlaams-Waal-
se breuk in de arbeidersbeweging dateert 
niet van gisteren. Om precies te z i jn: 
deze breuk is honderd jaar o u d ! De 
Vlaams-Waalse dualiteit bleek voor het 
eerst ongewoon duidelijk in de tijd van de 
Eerste Internationale (Londen, 1864). In 

Vlaanderen hielden de sindikalisten het 
meer bij Marx en het Duitse voorbeeld en 
verwachtten de verwezenlijkingen van 
hun eisen uit de politieke en parlementai
re hoek. Hun Waalse strijdgenoten sloten 
zich veeleer aan bij het Franse voorbeeld 
en lieten duidelijk hun voorkeur blijken 
voor het door Bakounin geïnspireerde 
anarchisme. Deze Vlaams-Waalse tegen
stelling in de socialistische arbeidersbewe
ging wordt door dr. Denise De Weerdt in 
haar werk De Belgische socialistische 
arbeidersbeweging op zoek naar een 
eigen vorm als volgt beschreven: «De 
grootste tegenstelling in de Belgische 
arbeidersbeweging was er een van volks
aard, tussen Walen en Vlamingen. (...) De 
Belgische socialistische arbeidersbewe
ging is van in het begin gekenmerkt 
geweest door een verschil in opvattingen, 
gaande van de revolutionaire en op de
centralisatie afgestemde Waalse federa
ties tot de meer reformistische naar cen
tralisatie strevende Vlaamse groepen.» 
(BIz. 162). 

Ook dr. H.J. Ellas wijst op deze Vlaams-
Waalse tweespalt: «In Vlaanderen was 
men, onder invloed van de Duitse sociaal-
demokratie, voorstander van een meer 
gematigde en evolutionistische opvatting ; 
in Wallonië daarentegen hield men nog 
vast aan het vroegere anarchisme.» (Ge
schiedenis van de Vlaamse Gedachte, 
deel III, biz. 275). 

Deze historische verwijzingen uit de ne
gentiende eeuw illustreren onweerleg
baar hetzelfde als de onenigheid tussen 
Vlamingen en Walen op het jongste 
ACV-kongres, nl. dat de taalgrens niet 
enkel de grens Is tussen twee talen, maar 
Pvenzelr tussen twee volkeren. De so-
ciaal-ekonomische problematiek wordt an
ders aangevoeld in het zuiden dan in het 
noorden. En het is dan ook doodnormaal 
dat men bezuiden en benoorden de taal
grens de oplossingen voor deze problema
tiek in een andere en zelfs tegengestelde 
richting gaat zoeken. Een onvergeeflijke 
fout zou dan ook zijn uit de feiten niet de 
juiste besluiten te willen trekken. Elk volk 
heeft recht op eigen instellingen. Het is 
daarom onverdedigbaar aan Vlaanderen 
of Wallonië sociaal-ekonomische struk-
turen te willen opdringen die slechts door 
een Vlaamse respektievelijk Waalse min
derheid kunnen aanvaard worden. Laat 
beide volkeren hun eigen weg gaan, ook 
inzake sociale en ekonomische struktu-
ren. Zo, en zo alleen, kan Vlaamse en 
Waalse welvaart uitgroeien tot Vlaams en 
Waals welzijn. 

Wil ly Cobbaut 
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K I N D E R E N O P G E N O M E N IN 
K I N D E R D A G V E R B L I J V E N O F 
PEUTERTUINEN 

Wijziging aan de bijdragen van de ouders in de 
verbl i j fkosten 

Het Ministerieel Besluit van 15 december 1975, ver
schenen in het Belgisch Staatsblad van 20 decem
ber 1975, wijzigt de schalen die als bazis dienen 
voor het berekenen van de financiële bijdrage van 
de ouders in de verblijfkosten van de kinderen die 
opgenomen zijn in kinderdagverblijven en peutertui
nen, erkend en gesubsidieerd door het Nationaal 
Werk voor Kinderwelzijn, evenals door tussen
komst van de erkende diensten voor onthaalmoe
ders. 

De nieuwe bijdrageschaal 

Hieronder vindt U de nieuwe bijdrageschaal terza
ke. In de eerste kolom staat het globaal netto jaar
lijks belastbaar inkomen ; in de tweede kolom staat 
de financiële bijdrage van de ouders per dag. 
Tot maksimum 75.000 fr 22 fr. 
Van 75.001 totlOO.OOOfr 45 fr. 
Van 100.001 tot 115.000 fr 65 fr. 
Van 115.001 totlSO.OOOfr 70 fr. 
Voor een inkomen vanaf 130.001 fr. tot 400.000 fr. 
wordt een bijdrage per dag aangerekend van 70 fr., 
te verhogen met 5 fr. per gehele of gedeeltelijke 
schijf van 10.000 fr. boven de 130.000 fr. 

Voor een inkomen vanaf 400.001 fr. tot 460.000 fr. 
wordt een bijdrage per dag aangerekend van 210 
f r , te verhogen met 10 fr. per gehele of gedeeltelij
ke schijf van 10.000 fr. boven de 400.000 fr. 
Voor een inkomen vanaf 400.001 fr. wordt een 
dagelijkse bijdrage aangerekend van 280 fr. 
Onder globaal netto jaarlijks belastbaar bedrag 
moet verstaan worden: Het samengevoegd netto
bedrag der gezamenlijke inkomsten van de ouders 
zoals aangegeven op het jongste aangifteformulier 
inzake personenbelasting. 

Verminderde bijdrage 

Er dient slechts 70 % van de normaal voorziene bij
drage te worden betaald in de volgende gevallen: 
a. Voor het tweede kind van eenzelfde gezin dat in 
dezelfde kribbe opgenomen is ; 
b. Voor elk kind dat behoort tot een gezin met drie 
of meer kinderen ten laste. 

Noteer ook 

1. De direktie van de instelling zal uitzonderlijk reke
ning houden met elke gevoelige wijziging van de 
financiële toestand van het gezin en dit op grond 
van een door de sociale verpleegster of sociale 
assistente opgesteld verslag. 
2. De bijdrage van de ouders is vooraf betaalbaar 
per ondeelbare week. Rezervatiegeld mag, in geval 
van niet-gemelde afwezigheid, niet meer bedragen 
dan 20 % van de normale bijdrage. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 
• 1 ^ 

SOCIAAL 

RECHT 

EN 

PERSONEELS

BELEID 
De uitgeverij Ced-Samson (Brussel) Is zeker 
geen onbekende in de wereld van de mensen 
die, beroepshalve of anders, voortdurend te 
maken hebben met onze fiskale en sociale 
wetgeving. Niet weinig verkozenen en sociale 
werkers gebruiken bv. dagelijks « Personeel, 
lonen en sociale wetten', een van de zeer 
degelijke vade-mecums die deze uitgeverij 
ter beschikking stelt Sommigen zijn even
eens aangesloten bij de - Sociale inlichtingen
dienst' waar schriftelijk en telefonisch vra
gen kunnen voorgelegd worden. Het is alle
maal niet gratis, uiteraard niet, en het is zelfs 
niet goedkoop, maar het is wel zeer degelijk 
en men krijgt waar voor zijn geld. 
Op hetzelfde kwaliteitspeil staat het door 
Ced-Samson uitgegeven maandblad — in fei
te : 10 nummers per jaar — « Oriëntatie », blad 
voor sociaal recht en personeelsbeleid. Deze 
publikatie willen we vandaag aan onze lezers 
voorstellen. 

Zoals uit de ondertitel blijkt, is < Oriëntatie > 
op de eerste plaats bestemd voor mensen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken 
zijn bij het personeelsbeleid van een onderne
ming : de direktie in het algemeen, de perso-
neelsdirektie in het bijzonder. Maar ook ande
ren kunnen in «Oriëntatie- nuttige kennis 
opdoen: personeelsafgevaardigden, sociale 
assistenten, enz. En ook verkozenen en socia
le werkers kunnen nuttig gebruik maken van 
de informatie door «Oriëntatie » verstrekt Ze 
kunnen er hun kennis van sommige aspekten 
van de sociale zekerheid verbreden en uitdie
pen. 
Vanzelfsprekend mag men van een tijdschrift 
als « Oriëntatie • niet verwachten wat het niet 
geven kan en wat trouwens ook niet de 
bedoeling is. «Oriëntatie » is geen vade-me
cum, noch is het een verzameling van de 
nieuwste wetten en reglementen inzake socia
le zekerheid. Wat het dan wel is : een maande
lijkse publikatie die via kortere of langere bij
dragen de sociale aktualiteit volgt en de lezer 
de informatie bezorgt die hij hieromtrent niet 
in kranten of weekbladen kan vinden. • Oriën
tatie- wil een vaktijdschrift zijn, zij het dan 
ook voor een brede waaier van belangstellen
den. 
Zoals we reeds in verband met andere publi-
katies zegden, er bestaat geen betere manier 
om met een tijdschrift kennis te maken dan 
bij middel van een overzicht van de voor
naamste artikelen van de jongste maanden. 
Zo verschenen sinds januari 1975:« De gevol
gen van het interprofessioneel akkoord van 
15 juni 1971 inzake sindikale vorming-
(1/75); -De sindikale organen op het plan 
van de onderneming - • « Het recht op een 
bestaansminimum» (2/75); -Het brugpen
sioen - (3/75); - Rustpensioen voor werkne
mers» - «Vakantieregeling voor werkne
mers - (5/75): - Werkloosheid wegens ekono
mische redenen - - « Het brugpensioen - Bijko
mende toelichtingen- (6/75); «Het rust- en 
overlevingspensioen van de zelfstandigen-
(7/75); « Opzeggingstermijn bij bedienden » 
(8/75); « Afdanking van wettelijk beschermde 
werknemers» (9/75); «Gelijke beloning voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers» (10/ 
75); « Opzeggingsvergoeding bij bedienden -
(1/76); «Beroepsopleiding door het leerling
wezen- (2/76); «Het kollektief ontslag» -
« Stages der jongeren » (3/76). 
Zoals U merkt: een ruime waaier van belang-
stellingspunten en niet zonder kontakt met 
de aktualiteit. En vanzelfsprekend biedt 
« Oriëntatie » nog meer: kortere artikelen, vra
gen en antwoorden, flitsen uit de sociale aktu
aliteit, het redaktioneel artikel, enz. 
Aan alle belangstellenden van harte aanbevo
len, jvb. 

«Oriëntatie», maandblad voor sociaal recht 
en personeelsbeleid - Uitgave Ced-Samson, 
Ph. de Champagnestraat 7, 1000 Brussel. -
Abonnementsprijs: 550 fr. (10 nummers). De 
abonnementen gaan in op ieder tijdstip van 
het jaar. 
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HERMANS' 
VROLIJKE 
CHAOS 
De Nederlandse romancier en essayist, Willem Frederik Hermans, tof 
voor kort lektor in de fysische geografie aan de rijksuniversiteit te 
Groningen, lijkt in zijn lijvige satinscti-nuchtere roman. Onder profes
soren, een sterk heimwee te hebben behouden naar het traditionele, 
ernstige type van universitair onderwijs. Hoofdfiguur is de scheikundi
ge, professor Rufus Dingelam, die voor een dertig jaar oude ontdek
king de Nobelprijs krijgt De professor is door die toekenning hoogst 
verrast. Dingelam en zijn vrouw Gré worden door hiermans uitge
beeld als 'n stel naïeve, zelfs ietwat sullige zestigjarigen, die bij de 
geringste aanleiding ruzie maken met elkaar. De Nobelprijs zelf en 
vooral de besteding van het geld vormen een dankbaar onderwerp 
voor zo'n echtelijke onenigheid. Toch maakt Hermans zijn hoofdper
soon niet belachelijk, ik geloof dat hij zelfs achter hem staat omdat 
Dingelam zijn wetenschappelijk werk op zijn juiste waarde weet te 
schatten, hij heeft een filosofisch korrekt inzicht in de ontdekking die 
hij deed: "< Achteraf doodsimpeh-, zo besloot hij het verhaal van zijn 
vondst aan vriend dokter Barend, «leder imbeciel had het kunnen 
bedenken ». 

De toekenning van de Nobelprijs heeft in Groningse universitaire mid
dens het effekt van een steen in een kikkerpoel. Zowat iedereen 
heeft er zn zegje over. Hermans vergenoegt er zich mee de kringen 
in het water te beschrijven. Het boeiende is dat Dingelam in zijn eigen 
universiteit een onbekende is. hij is niet eens direkteur van zijn eigen 
laboratorium. Die funktie wordt door een opportunistische intrigant 
doctorandus Tamstra uitgeoefend. De president-kurator van de uni
versiteit, een onbenullige tandarts, kende zelfs de naam niet van de 
illustere bekroonde. Ze zijn eigenlijk allemaal vol van hun eigen glorie 
en van de « wetenschap », die ze doceren. Hermans steekt duchtig de 
draak met al die protserige heren, teologen, kriminologen, historici, 
polemologen, anthropologen. Aan hun wetenschap hecht hij een 
geringe waarde. Daar heeft de auteur, die verschillende literaire 
geschriften over te Oostenrijkse wijsgeer Ludwig Wittgenstein publi
ceerde en beroemde Tractatus logico-philosophicus in het Neder
lands vertaalde, ernstige wijsgerige beweegredenen voor Metafy
sisch gerichte wetenschappen beschouwt hij niet als een weten
schappelijk verantwoorde vorm van kennis. In een burleske diskussie 
over de mogelijke filosofische gevolgen van Dingelams uitvinding, 
zegt deze laatste bij voorbeeld: «Een gevolg kan in de wereld alleen 
bekend worden door werkelijk plaats te hebben. Maar een bekend 
gevolg, dat is niet belangwekkend meer voor een filosoof dat is maar 
wetenschap. Een gevolg moet ONbekend zijn, dan pas kan erover 
worden gefilosofeerd. Er wordt dan van zelfsprekend nooit iets over 
gezegd dat hout snijdt». Elders zegt Dingelam van zichzelf: «Ach, 
kijk eens, ik ben chemicus en t is heus het enige wat ik ben. Ik bedoel, 
ik heb er nooit in het minst naar verlangd de psycholoog te spelen. Ik 
ken dat vak niet». Alleen de feiten tellen. 

De dag dat Dingelam het bericht van de Nobelprijs ontvangt steken 
de studenten de koppen bij elkaar om het instituut voor scheikunde 
te bezetten. Op zondag doet het bestuur van de universiteit een wan
hopige poging om de aktie van de studenten te voorkomen. Dinge
lam weet van niets. De bezetting was trouwens niet tegen hem 
gericht maar was uitgelokt door een krantenstuk van de direkteur 
van het instituut drs Tamstra. Hermans maakt van de hele gebeurten
is een happening, « een vrolijke chaos », als u wil Hij vindt er een over
vloed van argumenten in om zijn ideeën kracht bij te zetten: de uni
versiteit staat op haar kop omdat de wilde fantasie zich van de gees
ten heeft meester gemaakt in de eerste plaats natuurlijk van filosofi
sche warhoofden als de kriminoloog Koudewolf, van de polemoloog 
Ongering, de rektor, de president-kurator, de perslui en de Marcuse 
en Marx lezende studenten. In de beschrijving van die helse mallemo
len, waarvan Dingelam als een argeloos schaap het slachtoffer dreigt 
te worden, deelt Hermans links en rechts rake klappen uit: naar vroe
gere fascisten die nu de progressieven uithangen, naar konservatie-
ve katolieken die bij Marx zweren, naar een ploert als Tamstra, nie
mand wordt gespaard. De studenten amuseren zich, die gaan nog 
betrekkelijk vrij uit maar de professoren worden uiteindelijk door 
onkunde en jaloezie gedreven. Ook hun vrouwen moeten het ontgel
den. 

De vraag is nu wat de filosofische uitgangspunten of liever wat de 
logische onderbouw van de roman waard is. Want zonder de logika 
van Hermans blijft er van het lijvige boek met veel anders over dan 
een satirische afrekening met het universitaire midden, een amusant 
verhaal maar meer niet Dat is toch wel niet de enige bedoeling van 
de auteur geweest Tussen de regels worden er immers harde mep
pen uitgedeeld, bij voorbeeld: «Een progessief is iemand die alles 
afschaft. Naakt lopen, dat is ook verschrikkelijk progressief Kleren 
afschaffen. Elke kerk een vrolijke keuken, dat is het ideaal», of «Dat 
was het ideaal waarnaar het rode volkje streefde. werkloos — met 
een universitair diploma. Want zo kreeg je een hogere werkloosheids
uitkering dan een werkloze putjesschepper»' «Hitler of Marx, kon-
centratiekampen is het enige waar de wereldverbeteraars van dro
men. Iedereen een poot afzagen, dan kon tenminste niemand meer 
jaloers wezen op mensen met twee benen. Zo was dat.'». Je zou zo 
een hele bloemlezing van krasse uitspraken van Hermans kunnen 
aanleggen, die elk op een belangrijk stuk bitsige onvrede in ons maat
schappelijk bestel wijzen. De grond ervan is op vele plaatsen aan
vechtbaar Hermans spreekt een aantal dingen uit die bij velen al 
lang op de lever liggen, maar die uit angst voor «links » onuitgespro
ken blijven. Hermans is de woordvoerder van zo'n zwijgende groep 
geestelijk beangstigden. Aan het slot van de roman laat hij twee stu
denten, de oproerling Nicolas Kroondijk en de mooie Laetitia, een laat
ste hulde brengen aan Dingelam: hij is een man die tenminste een 
' houding» heeft. Naast de ontmythologisering van wetenschap en 
universiteit is de roman ook een pleidooi voor een eigen mening. 
Alleen: zo'n levenshouding leidt tot droevige vereenzaming en rahcu-

Eugène VAN ITTERBEEK 

W.F. HERMANS, Orider professoren. Amsterdam, De Beziqe Bij 
425 biz. 

De Uitgeverij Heideland-Orbis (o.l.v. 
de hh. Nagels en Vandeschoor) blijft 
ons verbazen met de stiptheid waar
mee ze zich aan het schema in haar 
standaardwerk de Nederlandse La-
rousse houdt. Om de vier maanden 
verschijnt een deel en dat nu al jaren 
lang. Wie enigszins met de uitgave 
van dergelijke werken vertrouwd is, 
beseft wat er allemaal om het hoekje 
komt kijken en hoezeer men sommige 
medewerkers in het oog moet hou
den om tijdig de beloofde'tekst in han
den te krijgen. Daarom hoed af bij het 
verschijnen van deel 14, gaande van 
KIMBE tot LAVI. Met dit deel zijn we 
meteen de helft voorbij, want de volle
dige Nederlandse Larousse zal 25 
delen tellen, waarschijnlijk ook de 
grootste in ons taalgebied. 
Het deel in kwestie telt 716 bIz., met 
15.300 trefwoorden met een dubbel 
aantal betekenissen, 2.479 illustraties, 
14 zwart-wit-kaarten en 20 bIz. kleuren
illustraties, w.o. verscheidene kaar
ten. 

NEDERLANDSE 
LAROUSSE 
(DEEL 14) 
Uitvoerig behandeld worden Kirghlzis-
tan, Koeweit, Kongo, Korea en Laos 
falie met kaart). Verder. Koezbass 
(met kaart), Kreta (met kaart) en Kro
atië. 
Volkeren en steden (Kirghiezen, Kop
ten, Kozakken, Kroaten, Kopenhagen 
(2 kleurbladzijden) en Konstantinopel) 
krijgen ruime aandacht. 
Grote artikelreeksen zijn gewijd aan 
kind (12 bIz., 265 samenstellingen), 
kleur (8 bIz., 161 samenstellingen, 2 
bIz. kleurendruk, 1 transparant), kolo
niale rijken en kolonialisme (10 bIz., 2 
bIz. kleurkaarten), kool en koolstof (5 
blz-, 32 samenstellingen), koper (6 bIz., 
112 samenstellingen), landbouw (9 
blz., 120 samenstellingen, 2 blz. kleur

kaarten), kinetische energie en kineti
sche kunst, kristallografie (2 kleucblad-
zijden). 
Bepaalde grote namen worden ex-
haustief behandeld (Konstantijn, 24 
namen) en er zijn stambomen opgeno
men (als Komnenoi, 1 blz). 
Kleurbladzijden staan bij Paul Klee, 
Oskar Kokoschka, kostuum (4 blz). 
Kubisme, lakwerk. 
En dan zijn er — als in ieder deel — 
de typische eigen GNLE-artikelen: 
komma (1 1/2 blz.), koppeltekens 
(1 1 / 2 biz.j, koppelwerkwoord. La Lan-
terne, Kingfabrieken Tonnema B.V., 
King Lear, Fles van Klein, Ruimte van 
Klein, Knickerbocker Theatre, Knoll In
ternational, Knor & Hirth Verlag 
GmbH, Kopenhaagse Kring, Lafayet
te Theatre, King Kong, Kuifje, Kojiki. 
Ko-Kagami, Kristin Lavransdatter, 
Kreutzersonate, De Kroniek, Kruse-
man's uitgeversmaatschappij N.V., Al
bert Langen, Koninklijk Huisarchief, 
The King And I, Kiss me Kate, Kismet, 
Kreisleriana, enz. 

DE VLAAMSE EMANCIPATIE 
Onder de auspiciën van de Kultuur-
raad voor Vlaanderen publiceerde G 
V V L (Vereniging van Vlaamse Leer
krachten) in de reeks «Geschiedenis 
en Wetenschappen» een eerste les-
brief met als onderwerp de Vlaamse 
emancipatie (ook ontvoogding ge
noemd). Joris Dedeurwaerder nam 
de redaktie waar van deze lestekst, 
die een zeer overzichtelijk beeld 
schetst van de Vlaamse bevrijdings-
strijd, waarvan het eindpunt in zicht is. 
Terecht wordt in de inleiding aange

stipt dat we nu duidelijk de grote lij
nen zien, die de beweging heeft ge
volgd, de hoofdmomenten, de knel
punten, ook de vergissingen. 
Behalve een kronologisch overzicht 
van de Vlaamse Beweging heeft de 
redaktie er goed aan gedaan voor 
flink wat illustraties te zorgen en 
afzonderlijke teksten, waardoor 
hoofdfiguren, belangrijke gebeurtenis
sen en dergelijke nader kunnen toege
licht worden. Er is ook heel wat verge
lijkend en/of onthullend cijfermater

iaal, er is zelfs een lijstje van de mees
te sinds 1914 gebruikte slagzinnen en 
leuzen in de Vlaamse strijd. Enkele uit
treksels uit toespraken van August 
Vermeylen, een citaat uit het beruchte 
bisschoppelijk mandement van 1966 
over Leuven en de lesopgaven beslui
ten dit eerste lesstuk. 
Deze lesbrieven van de VVL worden 
uitgegeven door de Uitgeveri j Kees
ing, NV, Keesinglaan 2-20, 2100 Deur-
ne, tel. 031-24.38.90. Prijs : 20 fr. Voor 
bestell ingen van minder dan 20 
exemplaren 20 fr. verzendingskosten 
bijvoegen. PR 000-0080537-27 of 
bankrekening nr. 408-0004543-49. 

KOMMUNISTISCHE 
STRATEGIE IN AFRIKA 
(W.J.) Van Zuid-Afrika ontstaat in ons 
land geleidelijk aan een meer objek-
tief en modern beeld dank zij het feit 
dat een groeiend aantal Vlaamse 
bezoekers hun vaststellingen in arti
kels of boeken neerschreven. 
Feit is het dat ondanks de paradoks 
van de apartheid nergens méér ge
daan wordt voor de opleiding, de 
gezondheidszorg en de ekonomische 
ontwikkeling van de zwarten dan juist 
in Zuid-Afrika. Dit land stelt alle ont
wikkelingshulp van andere landen ver 
in de schaduw want de bedragen die 
het eraan besteedde en besteedt lig
gen dubbel zo hoog als die van alle 
vnje landen in de wereld samen en 
dus ook heel wat hoger dan die van 
de kommunistische landen, die — bui
ten wapens! — weinig hulp aan de 
zwarte landen verstrekken. 
Waarom is Zuid-Afrika dan één van 
de pana's in de wereld, één van de 
schietschijven waarop men met wel
lust mikt ? 

Volgens het boek «The Communist 
Strategy», uitgegeven door het Zuid-
afrikaanse Departement van Inligting 
(private Bag XI52 Pretoria, 0001), is 
dit opzet vrij duidelijk. De Russen en 
de Chinezen voeren en voeden deze 
kampanje, uitsluitend om strategische 
redenen. 

Het werelddeel Afrika is een belang
rijk werelddeel. 

Zuid-Afrika is er politiek, ekonomisch 
en militair veruit het sterkste land en 
het is anti-kommunistisch. 
Wie trouwens het Kanaal van Mozam-
biek en de zeeroute rond de Kaap 
kontroleert, die kan 80 % van de olie
toevoer uit Iran en de Arabische olie
landen naar de Westeuropese landen 
lamleggen. 
Dus zijn alle middelen goed om Zuid-
Afrika af te kraken. 
Het boek werd in opdracht van het 
Departement van Voorlichting (Afri
kaans : Inligting) geschreven door 3 
Zuidafrikaanse kenners van het kom-
munisme. 
Dr dA. Du Plessis, 'n bekend Sovjeto-
loog, schreef twee uitstekende 
hoofdstukken over inhoud en verschil 
van Russisch en Chinees kommunis-
me. Het Russisch kommunisme is eli
tair in die zin dat het volk gelijkgesteld 
wordt met de partijleden en dat de 
rest, de bevolking, niets te vertellen 
heeft. Het werd onder Stalin, ook 
beperkt tot één land, staatsnationalis-
tisch zo men wil. Pas onder Kroetsjev 
en Brezjnev werd het meerstatig. 
Ondertussen was het schisma met 
Joegoslavië en China voltrokken. 
Stalin steunde vóór en na de wereld
oorlog het officiële China omdat hij dit 
land als bufferstaat tegen Japan wou 
versterken. Voor de Chinese kommu-
nisten had hij geen oog. Dit feit samen 
met het andere feit dat de «proletari

sche» omwenteling in China noodge
dwongen doch later ook doelbewust 
een boerenomwenteling was maakte 
het Chinees kommunisme tot een vij
and en een anderssoortig kommunis
me. 
Terwijl Rusland thans de wereld in het 
harnas jaagt tegen het Amerikaans 
imperialisme probeert China hetzelfde 
doch dan tegen het Amerikaans én 
het Russisch imperialisme. 
Mr. F.R. Metrowich, voormalig radio-
kommentator in Zuid-Afnka, beschrijft 
de kommunistische opgang in Europa 
en de geschiedenis van het kommu
nisme in Zuid-Afrika. 
Mr C.F. Villiers, een politikoloog, be
schrijft de groeiende invloed van Rus
land en van China op het Afrikaanse 
kontinent, naast de groei van de Russi
sche oorlogs- en handelsvloot. 
De achillespees van Europa is de olie
toevoer : 80 % moet langs de Kaap. 
De olie voor Japan en Australië moet 
anderzijds door de Indische Oceaan. 
Vandaar de zeer krachtige pogingen 
zowel van China als van Rusland om 
in Afrika en in de Indische Oceaan 
een reeks sleutelstellingen te betrek
ken. Zo zouden ze het ekonomisch 
leven bij hun tegenstrevers volledig 
kunnen ontredderen wanneer zij het 
willen. 

Het boek betekent dan ook een stevi
ge waarschuwing voor West-Europa, 
evenals voor Japan en voor Australië. 
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L'ARGENT DE POCHE 
EEN PLEIDOOI VOOR HET KIND 

Met << L 'argent de poche » is Fran-
gois Truffaut teruggekeerd tot de 
tematiek van «Les 400 coups» en 
«L'enfant sauvage-: de wereld 
van het kind, dat heel aparte 
wereldje dat loopt van de wieg 
tot aan de eerste schuchtere tie-
nerkus. Frangois Truffaut toonde 
zich in het verleden en ook nu 
weer de kineast bij uitstek om dit 
kinderwereldje te verfilmen. Zijn 
film is doordrongen van begrip, 
interesse, bezorgdheid en eer
bied voor het kind. Via heel uiteen
lopende, tragische of grappige of 
gewoon ontroerende voorvallen 
tekent hij een intimistisch groeps
portret van het kleine volkje op 
een dorpsschool in een Frans pro
vinciestadje, Thiers. Niet één per
sonage maar wel de dorpsschool 
zelf vormt het centrum van de 
film. Daarrond bewegen zich de 
kinderen, de ouders, de leraars. 
Doorheen de vele rake en tegelijk 
gevoelig verfilmde voorvallen 
geeft Truffaut zijn visie weer op 

het k ind; het kind waarmee in 
onze samenleving onvoldoende 
wordt rekening gehouden. Die vi
sie wordt op het einde van de film 
nog eens verbaal geëxpliciteerd, 
via de onderwijzer die het einde 
van het schooljaar en een voor 
de kinderen bewogen gebeurte
nis rond de verwaarloosde en aan 
de kinderbescherming toever
trouwde Julien aangrijpt om een 
boodschap mee te geven. Door
heen deze boodschap hoor je de 
kineast zelf spreken. Zijn ganse 
film staat echter in het teken van 
dit pleidooi voor meer aandacht 
voor het kind. 
« Als ik iets heb willen aantonen in 
mijn laatste film, dan is het de indi
viduele strijd bij kinderen om hun 
onafhankelijkheid te veroveren», 
aldus Truffaut. Die strijd komt o.a. 
tot uiting in scènes als deze waar
in een klein meisje op zondag een 
leuke maar «vuile» handtas op 
restaurant wil meenemen en ob
stinaat weigert zonder deze hand

tas te gaan. Ze wordt door haar 
ouders dan maar alleen tfiuis gela
ten, waarop de schrandere meid 
de hulp inroept van medebewo
ners die haar bevoorraden. Of de 
wat ongeloofwaardige scène van 
de baby die vanop de negende 
verdieping naar beneden valt en 
ongedeerd weer verder speelt. 
Of de passage waarin een jonge
tje denkt zijn ouders te kunnen 
verschalken door het geld voor 
de kapper ongemerkt aan de bios
koop te besteden. Die strijd bij kin
deren voor behoud van hun eigen 
persoonlijkheid komt echter wel 
het sterkst tot uiting in de figuur 
van het van iedere genegenheid 
en materieel welzijn verstoken 
jongetje Julien, die er in slaagt 
zijn erbarmelijke familiesituatie zo 
lang mogelijk voor iedereen ver
borgen te houden. Ook in het fik-
tief aktualiteitsfilmpje komt weer 
eens Truffauts kompensatiewot 
naar voor : gebreken kunnen om
gebogen worden tot kwaliteiten 
en zelfs omgezet worden in kreati-
viteit. Een groter geloof in de 
mogelijkheden van het kind is nau
welijks denkbaar. 
Frangois Truffaut heeft duidelijk 
geen pseudo-dokumentaire wallen 
maken. Met elementen uit de reali
teit en gebruik makend van de 
spontaneïteit van de kinderen 
vóór zijn kamera heeft hij een fik-
tief geheel opgezet. Waar het 
Truffaut om te doen is dat is de 
echtheid van het kinderwereldje 
en de echtheid van kindergevoe-
lens. En juist omdat hij erin slaagt 
dit te doen overkomen heeft hij 
met «L'argent de poche» een in 
al zijn kleinheid grootse film ge
maakt. Het is trouwens een film 
bij uitstek om samen met kinde
ren te gaan bekijken. 
Bij het uitkomen van deze prent 
verklaarde Truffaut nog films te 
willen maken over de jeugd 
«maar dan met één kind, ten 
hoogste drie kinderen centraal. 
Anders dreigt er te veel versnip
pering en psychologische opper
vlakkigheid ». Dat gevaar dreigde 
inderdaad maar in «L'argent de 
poche » is Truffaut er in elk geval 
in geslaagd dit gevaar te omzei
len en via rake, treffende details 
zelfs tot de eigenheid van het 
kind door te dringen. 

Hilde Dekeyser 

ZJEF VAN UYTSEL 
Hoewel de teksten van Jan De Wilde 
nog steeds de beste zijn, en Vermin-
nen op de planken de beste chanson
nier is, blijft Zjef van Uytsel de gulden 
middenweg bewandelen als meest po
pulaire kleinkunstenaar van de jong
ste generatie. Hij heeft de dingen 
steeds zonder haasten rustig aange
pakt en telkens op zich laten wachten, 
(zowel op optredens als met zijn pla-
tenproduktie). Toen we hem te Vil
voorde een paar maanden terug tij
dens de Urbanus van /4nus-première 
aan het werk zagen en hij een paar 
uit zijn nieuw album voorstelde wisten 
we dat deze derde keer ook een 
goeie keer zou worden. Een wijziging 
van konceptie was toen al in de num

mers voelbaar: ze waren duidelijk 
bedoeld om met combo gebracht te 
worden. Zijn jarenlang verkondigde 
voornemen werd dan toch realiteit I 
Een algemene indruk bij het beluiste
ren van deze plaat (Philips stereo 
6320-026) die in De Taveerne te Wem
mei aan de pers werd voorgesteld is 
dat het een prachtplaat is geworden 
op muzikaal vlak. In opname door 
Mil<e Butcher is deze produktie van 
Jean Blaute die samen met Tars Loo-
tens de arrangementen schreef van 
internationale allure, en hopelijk goed 
genoeg voor Nederland. 

De bewering tijdens een interview 
met een onzer toonaangevende kran
ten dat hij « de Zjef» niet aan de kant 
wil zetten gaat echter niet meer op. 

De voor hem zo typische onbeholpen-
klinkende gitaarakkoorden en picking 
zijn verdwenen en vervangen door 
majestueuze en vakkundig opgebouw
de bewerkingen, waarbij vooral de 
elektrische en akoestische piano plus 
de melotron en strijkers het leeuwe
aandeel opeisen. Met deze elpee 
wordt het dus een nieuwe Van Uyt
sel. Van inhoud klinkt het allemaal 
veel bezadigder hoewel de temata en 
elementen uit zijn voorgaand werk dui
delijk terug te vinden zijn. Zo onder
meer in de fijne inleidende titelsong 
de kritiek op de hoge kringen en bour
geoisie, en een teruglonken naar de 
voorbije zware studententijd in de als 
suite klinkende « de stad gaat slapen » 
en « deze dag », bij optredens prachtig 
kronologisch opgevolgd door zijn 
«zotte morgen». Tekstueel best zijn 
ongetwijfeld «Ik heb meer nodig dan 
jou '• en het aangrijpend hierop volgen
de «Moeder» die in een mooie muzi
kale sfeer zijn omlijst. Na Brei en 
Eibers lijkt het nog moeilijk een degelij
ke tekst te maken over Brussel zon
der in clichés te vervallen, en het kor
te café-chantant hoefde er niet meer 

bij. 
Ook de verloren vrijheid, een soort 

eenzaamheid, voorbijgaande roman
tiek, het zoeken naar nog meer vol
doening, onbeholpenheid op mense
lijk vlak, en een zekere verstarring in 
de huwelijkstrouw en de liefde zijn 
problemen die Zjef op een gevoelige 
manier weet te benaderen en velen 
zal aanspreken. Kortom meer nog 
dan de tweede, een zeer persoonlijk 
getinte plaat die onze waardering ver
dient. 

Sergius 
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TKXTOONSTKLLIMig 

KAREL APPEL 

HET TEDERE GEWELD 

De gloednieuwe galerij Patrick Morret ligt wellicht op een van de mooiste plek
jes van ons land, in het hartje van het middeleeuwse Gent, aan de Leie. Toch 
opteert deze galerij ronduit voor de avant-garde kunst In het schrijven van de 
eigen naam resulteert dit in een kwasi onleesbare lettering, wat graag vergeven 
wordt omwille van het ongemeen fraaie allure van de galerij zelf; beneden een 
volledig zwart vertrek, boven een van vloer tot plafond wit zaaltje. De eer tot 
openen viel de Nederlandse Cobra-schilder Karel Appel Ie beurt, en in dit a-chro-
me milieu komen zijn magistrale kleur-explosies trouwens feestelijk tot hun 
recht. 

Karel Appel werd in 1921 als zoon van een kapper te Amsterdam geboren, 
waar hij tijdens de oorlog zijn opleiding genoot aan de Rijksakademie voor Beel
dende Kunsten. Na een korte figuratieve periode is hij in 1948 medestichter van 
de internationale Cobra groep (afkorting van Copenhagen, Brussel, Amster
dam). Deze groep (waar o.a. Hugo Claus intense kontakten mee had) huldigt 
een spontane, gestuele schilderkunst waarin de direktheid van de ekspressie 
belangrijker is dan om het even welke estetische of technische bekommernis. 
Appels schilderijen zijn dan ook vooral met temperament op het doek geborstel
de verffeesten, waarin soms wel figuren herkenbaar zijn, maar waarvan het 
onderwerp toch in de eerste plaats de aktie van het schilderen zelf is. Deze doe
ken riepen vooral in het begin heel wat reakties bij het publiek op, muzeumdirek-
teur Willem Sandberg verdedigde ze hartstochtelijk, maar elders waar Appel 
eksposeerde werden de galerij-ruiten aan diggelen gesmeten. Zelf goot de kun
stenaar olie op het vuur door in een vraaggesprek te verklaren: «Ik rotzooi 
maar wat aan ». Maar, nadat hij in 1950 naar Parijs trok, is zijn sukses niet meer 
te stuiten: hij behaalt de belangrijkste internationale prijzen (o.a. de Guggen
heim), vertegenwoordigt Nederland op de grote biënnales, verkoopt aan meer 
dan 100 musea... en, om het in geld te zeggen, eenzakdoekgroot paneeltje kost 
(in de hogergenoemde galerij) 73.000 fr, een litho 19.000 fr. en een keramiek 
400.000 fr Kortom, om meer dan een reden is Karel Appel de Mohammed Ali 
van de schilderkunst der lage landen. 

Karel Appel in zijn atelier te Parijs 

SPEKTAKULAIR VEELZIJDIG 
Het momenteel te Gent getoonde is een merkwaardige selektie, waarbij men 
erin geslaagd is om in een eerder beperkt ensemble toch een goed overzicht 
van Appels virtuoze talent te bieden. Vooral de twee grote formaten vallen op 
door de beheersing van de explozieve geladenheid die elke Appel in zich draagt. 
Schijnbaar zijn ze ruig geborsteld in direkte, primaire kleuren waarbij men pas 
later de vele tussentinten en nuances ontdekt De manier waarop Appel in wijde, 
vitalistische gebaren het doek bemeestert overtuigt door zijn geniale vanzelf
sprekendheid, groots van allure, bijna klassiek van opbouw met een intense plas
tische spankracht. 

De kleinere schilderijen zijn beslist fraaie staaltjes aktiekunst maar hun formaat 
belemmert de grootmeester duidelijk. Wij zien ze dan ook eerder als franjes van 
het machtige Appel-oeuvre. Ook in de gouaches is Appel niet helemaal zichzelf. 
Door het (overigens uitstekende) gebruik van de zilver-effekten gaat hij duidelijk 
de maniëristische toer op, wat geheel buiten de inhoud van zijn lyrisch ekspres-
sionisme ligt... al zijn de werken op zichzelf erg mooi. Ook de litho's — in de 
gekende trant — zijn dat vooral de twee die op een korrelig opdikkend papier 
gedrukt zijn, waardoor het oppervlak een schijnbare reliëfstruktuur krijgt die in 
plaats van inkt olieverf doet vermoeden. Een «trompe l'oeil» effekt dat wij 
gesmaakt hebben, maar zich niet tot herhaling leent. Zeer overtuigend zijn de uit 
keramiek elementen samengestelde beelden. Het lijkt wel of de kunstenaar par
tijen uit zijn schilderijen gelicht heeft en ze een apart 3-dimensioneel leven 
schonk. Zelden hebben wij een kunstenaar gezien die in het beoefenen van 
twee totaal verschillende plastische media zo identiek bleef Deze keramiekbeel-
den overtreffen de vroegere houtskulpturen veruit 

Appels kosten geld en veel, maar het kijken is gratis. Het kan nog tot 26 mei. 

09 
Karel Appel (schilderijen, gouaches, litho's, keramiek). Galerij Patrick Mor

ret Koornlei 3 Gent 
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NOG SPANNEND 

In de eerste voetbalafdeling moeten 
nog twee wedstrijden gespeeld wor
den De kampioen is gekend Klub 
Brugge Twee dalers zijn ook gekend 
Berchem en Racing Mechelen Wie 
de derde daler wordt zal nog moeten 
uitgemaakt worden door de laatste 
wedstrijden, en eventueel de « groene 
tafel» Een element van spanning is 
nog de vraag wie naar de ÜEFA-kom-
petitie mag Anderlecht, RWDM, Lo-
keren of Waregem Daann spelen bij
komende faktoren als de uitslag van 
Anderlecht tegen West Ham en de 
Belgische bekerkompetitie nog een 
rol De spanning blijft er dus in 
In tweede afdeling is Winterslag kam
pioen, en moeten Waterschei, Diest, 
Tongeren en Kortrijk onder elkaar uit
maken wie nog naar eerste gaat Nor
maal zouden Mons, Tilleur en Merk-
sem dalen, maar het lot van La Louviè-
re kan hier ook een rol spelen 

GOED ZO 

Tijdens het afgelopen weekend heb
ben onze atletiekjongens en -meisjes 
nog eens hun beste beentje voorge
zet Miei Puttemans leverde een bes
te prestatie, evenals Karel Lismont 
over een voor hem wel heel korte 
afstand Lespagnard (volgens Fred 
destijds De Spanjaard in het Vlaams) 
haalde in tienkamp het olympisch mini
mum Van Damme evenaarde ei zo 
na zijn rekord over de 800 meter 
Micha evenaarde het rekord over de 
100 meter En Anne-Mane Pira even
aarde en verbeterde nog maar eens 
twee rekords (100 meter horden en 
hoogspringen) Daarnaast waren er 
nog enkele beloftevolle prestaties van 
jongeren Zodat al met al kan gezegd 
worden dat onze atleten stillekensaan 
naar de olympische forme toegroeien. 
Zo hoort het 

FREDDY EN DE BELGEN 

Verleden jaar stond men zo een beet
je skeptisch — WIJ ook — tegenove 
de alliantie Lomme Dnessens - Fred
dy Maertens De uitleg van Lomme 
als zou Freddy onder zijn hoede defini
tief doorbreken tot de klasse van de 
supergroten werd met een korreltje 
zout genomen Maar het moet ge
zegd Lomme en Freddy schijnen het 
waar te maken Van al de grote wed
strijden dit jaar al betwist won Maer
tens er vier, daar waar de andere 
vedetten zich tevreden moesten stel
len met één of géén Tijdens het afge
lopen weekend won hij op twee 
dagen tijd nog de Henninger Turm in 
Frankfurt en het kampioenschap van 
Zurich, meteen de enige serieuze 
koersen in Duitsland en Zwitserland 
En achter hem niets dan Belgen Zijn 
WIJ dan de enigen die koereurs blijven 
fokken ? 

GEEN VERWIJT 

Onze tennissers hebben onze sjot-
ters mets meer te « benijden » In hun 

1 MEI 
Met partijen en kleine of grote poli
tiek heeft het niks te maken, maar op 
1 mei zijn wij socialist. 
Wij herdenken dan dankbaar de ge
kende — of ze nu Daens heetten of 
Anseele (de oude natuurlijk) — en 
meer nog de niet gekende duizenden 
mensen die alles, tot hun leven toe, 
hebben veil gehad voor de lotsverbe-
tering, de opgang tot volwaardige 
menselijkheid van de werkende 
mens, zoals wij er een zijn. 

Wij denken dan met wrevel aan al 
degenen die om welke reden ook die 
opgang meenden in de weg te moe
ten staan, en dat ook vandaag nog 
doen. Met leugens, met slogans, met 
afleidingsmaneuvers, met geweld. 
Tot deze kategorie van onsocialen 

wedstrijd tegen de Hongaren werden 
ZIJ met 0—5 verslagen, en daarmee 
uit de Daviscup gebonjoerd Niemand 
had eigenlijk verwacht dat zij het won
der zouden waar maken en de Honga
ren verslaan In de Hongaarse ploeg 
speelt Tarczy, die beschouwd wordt 
als één der beste spelers in Europa, 
en zijn maat, Szoke, is flink op weg 
dat te worden Wat onze spelers 
betreft, Mignot is al weken en weken 
totaal uit forme (en zou wellicht niet 
geselekteerd zijn geweest als wij 
iemand anders hadden) en Homber
gen heeft een poos gesukkeld met de 
gezondheid, en heeft ook nog met de 
grote forme te pakken Geen wonder 
dus dat ze geklopt werden Volgens 
ons verdienen ze echter alle lof. zij 
hebben gedaan wat ze konden Wat 
van de sjotters met kon gezegd wor
den 

JAARDAG 

W I J moesten hier maar eens de groe
ten overmaken aan de vonge hoofdre-
dakteur van WIJ, Toon van Overstrae-
ten Het is heel lang geleden dat wij 
hem nog zagen, en misschien is hij al 
lang vergeten dat hij ons een tijdje 
geleden aannam Om enkele weken 
deze bladzijde te vullen Net de tijd tot 
hij iemand «van stiel» gevonden had 
om de zo belangrijke materie die de 
sport IS onder zijn hoede te nemen 
W I J wilden dus vandaag Toon van 
Overstraeten groeten, en hem eens 
vragen of die stielman nog komt Het 
IS namelijk zo dat wij hier en nu ons 
tiende « seizoen » bij WIJ beginnen, en 
dat dat al wel ruim enkele weken zijn 
De tijd gaat snel Wij worden oud zon
der het te merken En er is aan dat 
geschrijf over sport maar iets dat ons 

grondig de keel uithangt de weekends 
met een radiootje naast ons en een 
teeveetje vóór ons, om tegen de zon
dagavond, moment waarop onze ko
pij moet klaar zijn, genoeg inspiratie te 
hebben Onze belangrijke kollega's 
zijn altijd zo formidabel seneus dat wij 
zouden gaan geloven dat het allemaal 
seneus is ook 

OUDERWETS BRITS 

Zaterdag hebben wij nog eens een 
stuk van onze kostbare namiddag 
opgeofferd om naar de Engelse cupfi-
nal te kijken Op het teeveetje uiter
aard W I J hebben namelijk altijd van 
het Britse voetbal gehouden, en doen 
dat nog (maar met van hun suppor
ters) Schoolvoetbal hebben we pre
cies met gezien Maar wel een ploeg 
uit tweede afdeling die fier en onver
schrokken een vedettenploeg tege
moet trad, en ze ook overwon, vooral 
dank zij doorzetting en inzet Wi j 
zagen een ploeg van vedetten die zon
der pardon geklopt werd, maar spor
tief bleef En wij zagen een man die 
met wenste gezien te worden en ver
uit de beste man op het veld was de 
scheidsrechter Die het met nodig had 
de klown uit te hangen met kaartjes 
van allerlei kleur om de wedstri jd 
muurvast in de hand te houden Wij 
hopen dat onze arbiters gekeken heb
ben 

ISRAEL OUT 

Zuid-Afrika en China worden al lang 
geweerd uit de grote internationale 
sportfestijnen Zuid-Afnka omwille 
van de apartheidspolitiek zogezegd 
(in feite omdat de Afrikaanse landen 
zich tegen hun deelneming verzetten). 

de Volksrepubliek China omdat zij 
met wil meedoen zolang Taiwan óók 
als een China erkend en toegelaten 
wordt Nu zal er wellicht een derde 
land volgen, althans voor de Aziati
sche spelen, namelijk Israel Waar ze 
volgend jaar ook zouden doorgaan — 
Pakistan ziet van de orgamzatie af — 
de Israëlieten zullen moeten thuisblij
ven Alle landen hebben namelijk la
ten weten dat hun aanwezigheid al te 
grote problemen van bescherming en 
veiligheid zou stellen Het inrichtend 
komitee heeft dan maar de knoop 
doorgehakt, en Israel kort en goed uit
gesloten Misschien nog het simpel
ste. 

NIET ZEVEREN 

Er IS in België nogal wat nagekaart 
over de formidabele 5—0 pil die wij 
van de Hollanders te slikken hebben 
gekregen Er werd daarbij nogal eens 
gewezen op het feit dat Nederland dit 
grote sukses in feite dankt aan twee 
uitgewekenen- Cruyff en Rensen-
bnnck O i een foute redenering want 
ZIJ konden hun spektakulair aanvals-
werk maar af maken omdat rond en 
achter hen de hele ploeg, volkomen 
homogeen, de werkomstandigheden 
ideaal maakte Meer bepaald in ver
band met Rensenbrink hoort men nu 
zeggen dat het met opgaat hem op te 
stellen in een wedstnjd «tegen het 
land waar hij zijn brood verdient» 
Mensen, laten wij met kinderachtig 
doen Het is met omdat een Hollander 
op de Belgische markten bloembollen 
komt verkopen dat hij hier perfors sol
daat wil worde En trouwens, wijzelf 
doen nog straffere toeren met onze 
koereurs die voor Italiaanse firma's 
werken 

J^fl^lSéÉ^ 

rekenen wij op 1 mei de grote hoop 
sportsjacheraars, en daaronder ver
staan wij allen — joviale politieke-
lingen, sigaren kauwende managers, 
sjampieter offrerende sponsors, met 
spek schietende joernallsten en 
noem maar op — die de sportman of 
-vrouw als mens proberen te vermin
deren of kleineren. 
De sportman, een kleine eeuw gele
den dank zij de kracht van zijn spie
ren aan de ellendige fabriek ont
snapt en aldus ook een symbool 
geworden van de ontvoogdings-
strijd van de proletariër — vandaar 
zijn sukses bij de massa —, is 
immers opnieuw een werkman ge
worden. Werkend voor een vedette, 
een kapitaal, een slogan, een regime, 
een ideologie. Hij is daarmee terug
gekeerd naar de stal der onderwor
penen. 

Hij zal korruptie plegen waar ande
ren dan hijzelf dat wenselijk achten. 
Hij zal zijn gezondheid schade toe
brengen — soms zelfs tot het op 
zelfmoord gaat lijken — waar ande
ren dat goed vinden voor zijn presta
ties. 

Hij zal zich neerleggen bij schreeu
wende onrechtvaardigheden, erger 

dan degenen die hem een eeuw gele
den de fabriek deden ontvluchten, 
wanneer « men » die onrechtvaardig
heden nuttig acht voor de «zaak». 
Hij zal, misschien berooider dan 
ooit, luide de lof zingen van het kapi
taal, of van hef regime dat hem ver-
knecht. 

Hij zal de eigen vreugde, hef eigen 
leed, de persoonlijke betrachtingen, 
de innerlijke waardigheid, de belan
gen van zijn gezin als overbodige 
dingen naast zich neerleggen als 
men hem zegt dat de belangen van 
de baas, van de sport zogezegd, 
vóór moeten gaan. 
Hij zal er zich toe lenen de aandacht 
van de massa's af te leiden van gro
tere noden, van diepere problemen, 
van schonere idealen, wanneer mach
tigen vinden dat hij daarvoor kan 
gebruikt worden. 

De sportman is, in één woord, weer 
met handen en voeten vastgebon
den aan dat waaraan hij een poosje 
ontsnapte. 

Allen die daartoe bijdroegen of bij
dragen, ook als ze daarbij wat geld 
lieten of laten rinkelen, kunnen wij 
niet appreciëren. Zeker niet op 1 mei. 
Ons feest. 

VAN DAG... 
• MAANDAG : Korsikaanse suppor
ters leggen bom in woning van één 
der spelers van de tegenpartij Dat 
noemen wij supporters • DINS
DAG : Pakistan zou de Pan-Aziati-
sche spelen moeten organizeren 
maar heeft er geen centen voor Wie 
springt i n ' ' Belgie-Belgique "^ 
• W O E N S D A G : Nog net op tijd 
merkte men dat men een aantal leden 
van de Anderlechtse kop had onder
gebracht tussen de West Ham-sup
porters De genocide kon vermeden 
worden • DONDERDAG : Op 26 ju
ni zal de koning per auto naar het Hei-
zelstadion komen, ruim 400 meter ver 
De atleten zullen rond (en met onder) 
de wagen lopen • VRIJDAG : Het 
Groot-Hertogdom selekteerde twee 
deelnemers aan de olympische spe
len Verstandige kerels daar in Luxem
burg • ZATERDAG. Naar het 
schijnt loop Lowie, BVB-voorzitter, 
overal met een lantarentje rond Op 
zoek naar éen rechtvaardige 

• Z O N D A G : De Spaanse «keu-
nink » was wél bij de autokoers, maar 
met bij de rellen in Madrid Ge kunt 
met overal zijn, me twaa r ' 

...TOT DAG 

ZONSVERDUISTERING 

Voor degenen die deze stukjes al 
een poosje lezen, vallen wij van
daag in herhaling, want wij wilden 
het — ten behoeve dan van dege
nen die nog maar pas wat belang
stelling hebben gekregen voor dit 
rubriekje — even hebben over de 
zonsverduistering. Uiteraard om
dat iedereen er verleden donder
dag een heeft kunnen zien. 
Een zonsverduistering is niets an
ders dan de maan die ons, op aar
de, het uitzicht op de zon belet. Dit 
kan enkel gebeuren wanneer de 
maan tussen de zon en de aarde 
staat, dus bij nieuwe maan. 
Nochtans is er niet bij iedere nieu
we maan (om de 29 dagen) een 
zonsverduistering. Het is daarvoor 
namelijk noodzakelijk dat de (nieu
we) maan in een « knoop » staat En 
dit vraagt een woordje uitleg. 
Het vlak waarin de aarde om de 
zon wentelt is de ekliptika. Het 
vlak waarin de maan om de aarde 
draait maakt met de ekliptika een 
hoek van 5°. Dat betekent dat de 
baan van de maan om de aarde de 
ekliptika snijdt in twee punten. Dat 
zijn de knopen. 

Nu is het vlak van de maanbaan 
niet stabiel. Hef «deint» a.h.w. op 
en neer, en daardoor verplaatsen 
zich vanzelfsprekend de knopen. 
Die beschrijven op de ekliptika 
namelijk een cirkel (de saros) in 
zowat 18 jaar. 
Wanneer de nieuwe maan nu in 
een knoop staat, staat zij precies 
in het vlak zon-aarde, en belem
mert zij ons het uitzicht op de zon. 
Er is zonsverduistering. 
Is er nieuwe maan, maar staat ze 
niét in een knoop, dan staat de 
maan niét in het vlak zon-aarde (of 
ekliptika), maar eronder of er
boven, en dan kijken wij onder of 
boven de maan heen naar de zon: 
er is geen zonsverduistering. 
De aarde is veel groter dan de 
maan. Dat maakt dat de zonsver
duistering niet vanop alle plaatsen 
op aarde te zien is. Volledig Is ze 
maar op de plaatsen op aarde die 
óók precies in hetzelfde vlak lig
gen als zon, knoop en (nieuwe) 
maan. Meer naar het zuiden of het 
noorden zal men, omdat de aarde 
zoveel groter is dan de maan, nog 
over of onder de maan heen de 
zon kunnen zien. Op die plaatsen 
is er dan geen zonsverduistering. 
En begrijpelijk is ook dat er tussen 
de plaatsen met volledige zonsver
duistering en de plaatsen met 
géén zonsverduistering, een 
strook ligt vanwaar men een stuk 
van de maan vóór de zon ziet Op 
die plaatsen ziet men dan een 
gedeeltelijke zonsverduistering. 
Dit was verleden donderdag het 
gevaL 
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6 MEI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1700 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Kim en zijn vnenden 
1830 Muzieksien 
1915 Het pleegkind, het dier 

Dokumentaire 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Ock I Ock i Poolse anima

tiefilm 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
14 00 Schooltelevisie 
1500 Little house on the prairie 
1600 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
19 05 Kinderkrant special 
1955 De Waltons 
20 45 Over muziek gesproken 
21 35 Nieuws 
21 50 Nader bekeken 
2220 Ars Musica-koncert 
2245 Tenslotte 
2250 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Dierenleven in Oost-Afnka 

Dokumentaire 
19 30 Dat ik dit nog mag meema

ken 
2000 Nieuws 
20 25 Achter het nieuws 
2040 Koning klant 
21 05 Vorstenschool 

Toneel van Multatuli 
2205 Achter het nieuws 
2320 Gedicht 
2321 Den Haag vandaag 
2336 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1740 Schooltelevisie 
1810 1 2, 3 i'ai vu 
18 30 Le temps des valises 
19 00 Bergeval et fils 
1925 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 A vous de choisir 
2025 Virages 

VS-film (1969) 
22 05 Le carrousel aux images 

7 MEI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1700 Schooltelevisie 
1800 Vingerpoppen 
1815 De treilervloot 

Dokumentaire 
1840 Dag aan dag 
1910 Hans Croon 

Sportportret 
1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 Prive-projektie 

Franse film (1973) 
2210 Ten huize van Nobelprijs

winnaar Jan Tinbergen 
2300 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 De Van Speyk-show 
21 35 Nieuws 
21 50 Interview met de minister-

president 
22 00 Father Brown 
2255 Met hun zegenende han

den 
Reportage 

23 20 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 De Mountiesshow 
21 25 De gebroeders Hammond 
2215 Televizier-magazine 
23 00 Avro's sportpanorama 
2330 Nieuws 

RTB 

1400 
1740 
1810 
1830 
1900 
1930 
1945 
2015 
2130 

2310 

Schooltelevisie 
Schooltelevisie 
1, 2, 3 j'ai vu 
Sept sur sept 
La pensee socialiste 
Antenne-soir 
Nieuws 
Neuf millions neuf 
L'incinerateur de cadavres 
Politieke satire uit Tsjecho-
slovakije (1968) 
Nieuws 

8 MEI 

BRT 

1400 Doe mee 
1430 Hickory Wind, show 
1455 Rugby 
1630 Begeerte VS-film (1936) 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Het zomerkamp, Tsjechi

sche jeugdfilm 
1930 De lange, de dikke en de 

slimme, poppenfiim 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen-show 
21 05 Terloops 
21 50 Kruis of munt 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1030 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 NCR V-sport Ahoy 
1600 Kijkdoos 
1640 De reizen van Kim 
1705 De trom van Pandoera 
1730 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
19 05 Toi toi toi bij Ted 
2040 The Eddy go round show 
21 35 Nieuws 
21 50 Lied van de week 
21 55 Farce Majeure 150 
2235 Nee eerlijk met 
2300 Blij musiceren 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 
1930 

1950 
2025 

2200 
2240 
23 30 

Ti-Ta-Tovenaar 
Nieuws 
Wickie de viking 
Kareltjes koldeneke kapno-
len 
't Zand 33 
The Lady Vanishes, Bntse 
thnller van Hitchcock 
(1938) 
Brandpunt 
De Olympische Spelen 
Nieuws 

RTB 

1235 Tele-regions 
1330 TV Femmes 
1400 A vous les studios 
1445 Landbouwmagazine 
1500 Interwallonie 
1630 Loisirs actifs 
1700 Folllies 
1745 A vos marques 
1855 Les Pilis 
1900 Les spectacles 
1930 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
20 15 Le jardin extraordinaire 
2045 Jane Eyre Bnts-Amenkaan-

sef i lm (1971) 
22 35 S I I on chantait 

9 MEI 

BRT 
9 00 Doe mee 
930 Allemaal beestjes 

1000 Euchanstieviering 

11 00 Konfrontatie debat 
1200 Nieuwsmagazine voor ge

hoorgestoorden 
12 30 Dag aan dag 
15 00 Herne met 2 B 
1515 Labyrint 
1715 Sesamstraat 
1740 Tenuto 
1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1850 Laurel en Hardy 
1910 De drie hazen tekenfilm 
1915 Openbaar kunstbezit 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 De zigeunerbaron operette 
2210 Gustav Klimt en het «Ar t 

Nouveau» dokumentaire 
2305 Nieuws 

NED. 1 
11 00 Euchanstievienng 
1430 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Sesamstraat 
1627 Rugby League Cup Final 
1655 Voetbaluitslagen 
1700 Kerkdienst 
1815 Teleac 
1855 TV-informatie voor Turken 
1900 Nieuws 
1905 Gorilla, dokumentaire 
1955 Moeders Uitbeelding van 

zeven moedertypes 
21 10 Aktua special 
21 40 Music-all-in 
2240 Humanistische verbond 
2300 Nieuws 

NED. 1 

18 25 Woord voor woord 
1830 Ti-Ta-Tovenaar 
1835 Rogues Rock 
1900 Panoramiek 
1915 Studio sport 
21 05 De wonderbare beginjaren 

van de film 
21 30 Nieuws 
21 35 Frontaal 
2235 Enk Satie, komponist 

2315 Nieuws 

Donderdag 6 mei - RTB 
LE TRAIN (De trein) (1973) 
Psychologisch oorlogsdrama van 
P Granier-Deferre, naar een ro
man van G Simenon De innerlijke 
spanning is te zwak, zodat de dra
matiek onvoldoende overkomt 
Met J-L Tnntignant en Romy 
Schneider 

Vri jdag 7 mei - BRT 
PRIVÉ PROJEKTIE 
Franse film van Frangois Leterner, 
rond het tema van de wisselwer
king tussen het leven van de film
regisseur en de film die hij voorbe
reidt De struktuur is vrij kompleks 
en steunt op de handige manier 
waarmee fiktie en werkelijkheid 
worden verweven 

Vri jdag 7 mei - RTB 
L'INCINERATEUR DE CADA
VRES 
Tsjechische film van Juray Herz 
Een bijtende satire op het nazisme 
in Tsjecho-Slowakije 

Zaterdag 8 mei - RTB 
JANE EYRE 
Romantische maar goede verfil
ming van de bekende roman door 
Delbert Mann Met uitstekende 
vertolking van George C Scott en 
Suzannah York 

Maandag 10 mei - BRT 
MINNIE EN MOSKOWITZ (1971) 
Twee eenzame uitgestotenen le
ren elkaar kennen en komen via 
een epos van ruzie en gekibbel tot 
een finale met bruiloftsklokken Ki
neast John Cassavetes onder
zoekt in deze film de verhouding 
tussen werkelijkheid en droom 

RTB 

1030 Ulysse 
11 00 Protestantse eredienst 
12 00 Faire le point 
1300 Nieuws 
1305 Concertissimo 
1355 Arts-hebdo 
1420 La petite maison dans la 

prairie 
1520 Calimero 
15 25 Image de la riiaternite 
1630 Jules Bastin portret 
1725 Sportuitslagen 
1810 Koningin Elisabeth-wed-

stnjd 
1840 Flic l'écureuil 
1845 Sportweekend 
1930 Antenne-soir 
2015 Suggestions 
2020 Baron von der Trenck 
21 15 Europe 76 Duitse Bondsre

publiek 
2205 TV 7 Club 
2300 Nieuws 

10 MEI 

BRT 

doku-

1400 Schooltelevisie 
1700 Schooltelevisie 
1800 Ri-Ta-Tovenaar 
1805 Klem, klem kleutertje 
18 20 Hond op de vlucht 
1845 Het wilde Australië, 

mentaire 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2015 Het rad der fortuin 
21 00 De kroniek van de familie 

Adams Nieuw feuilleton 
2200 Nieuws 
2220 Minnie en Moskowitz, VS-

film (1971) 

NED. 1 
1045 
1815 
1845 

1855 
1905 

1950 
2015 
2040 

2135 
2150 
2240 
2250 

Schooltelevisie 
Teleac 
TV-mformatie voor Sunna-
mers en Surinaamse Neder
landers 
Nieuws 
NCRV-spnngtrofee 1975-
1976 
Nee, eerlijk met i 
De Wadden, dokumentaire 
De tijd stond even stil op 10 
mei '40 dokumentaire 
Nieuws 
Kojak 
Jesus und die Kraemer 
Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 

1930 
2000 
2025 

2215 
2305 

Ti-Ta-Tovenaar 
Nieuws 
Steve de vliegende man, 
dokumentaire 
In Londen staat een huis 
Nieuws 
Wapens voor San Sebas
tian Frans-Mexikaans-
Spaanse film (1968) 
Aktua TV 
Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1500 Schooltelevisie 
1810 1, 2, 3 j'ai vu 
18 30 TV Femmes 
1900 Katoliek-godsdienstige uit

zending 
1930 Lundi-sports 
1943 Weerbericht 
1945 Nieuws 
2015 L Ocean Canadese film 
21 50 Pulsars, aansluitend nieuws 

11 MEI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1700 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Wickie, de viking 
18 30 De Olympiade, dokumentai

re 
1900 Studio aan huis 
1945 Nieuws 
2015 Oogstappe j i i i Oogap 

p e l " ' 

20 45 Dag oude dag, dokumentai
re 

21 35 Straatje om TV-spel 
2215 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Span

jaarden 
1905 De-O-show 
19 45 Father Brown 
2040 Voor een bnefkaart op de 

eerste rang 
21 35 Nieuws 
21 50 Je dijkt de zee niet onge

straft in 
2230 Koncert 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 De geheime schatten van 

de Rode Zee 
1930 Zo vader, zo zoon 
2000 Nieuws 
2025 De gebroeders Lautensack 
21 25 Nana Mouskoun, reportage 
2210 Hier en nu 
2255 Den Haag vandaag 
2310 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1740 Schooltelevisie 
1810 1,2,3 j'ai vu 
1830 Semorama 
1900 Bergeval et fils 
1930 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 La poupee sanglante 
21 10 Het paar, reportage 

12 MEI 

BRT 

1630 Tip-top 
1745 Ti-Ta-Tovenaar 
1750 Atelier 
1850 Bonanza 
1945 Nieuws 
2000 Voetbal Saint-Et ienne-

Bayern Munchen 
22 10 Premiere-magazine 
2300 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 De wraak van de stoom

wals 
1625 De holle bolle boom 
1715 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendtijd politieke partijen 
20 00 Finale Europa Cup I 
2215 Nieuws 
2230 Den Haag vandaag 
2245 Panoramiek 
2315 Sprekershoek 
23 30 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Jouw wereld, mijn wereld 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 Veronica totaal 
2030 Doe 
21 00 Aktualiteiten, informatie en 

amusement 
22 30 Starsky & Hutch 
2325 Buitengebeuren 
2330 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1645 Feu vert 
1825 Tempo 
1855 Chapi-chapo 
19 00 Bergeval et fils 
1925 Antenne-soir 
1940 Weerbericht 
1945 Nieuws 
2000 Voetbal, Saint-Etienne-

Bayern Munchen 
2210 Koningin Elisabeth en de 

kunst aansluitend nieuws 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD: 1945-1975 
/ " 

DE VERKIEZINGEN 
VAN MAART '68 
(vervolg) 

Het Rassemblement Wallon en het 
FDF haalden samen 12 zetels. Na zeer 
moeizame besprekingen slaagde Eys-
kens er na 128 dagen in een regering 
samen te stellen. De vorige keer dat 
Eyskens premier was, stond hij nog 
tegenover de éne Vlaamsnationalistl-

sche vertegenwoordiger. Nu was er 
een Kamerfraktie van 20 Vlaams-Na
tionalisten. Die groei was gebeurd tus
sen 1961 en 1968. Met reden kon de 
Volksunie dan ook in Antwerpen op 
26 mei 1968 een overwinningsmanifes
tatie houden. 

Dat die overwinning gevierd mocht 
worden, blijkt uit de cijfers omtrent de 
Vlaamsnationale vertegenwoordiging 
in het parlement na 1945. 

AANTAL KAMERLEDEN 
VOLGENS PARTIJ (TOTAAL VOOR BELGIË) 

1946 1949 1950 1954 1958 1961 1965 1968 

62 105 108 
69 66 77 
17 29 20 
23 12 7 

CVP-PSC 
Socialisten 
Liberalen 
Kommunisten 
Vlaamse 
Nationalisten (1) — 
FDF/RW (2) 

r i l Komt enkel op in Vlaanderen, Brussel inbegrepen 
(2) Komt enkel op in Wallonië en te Brussel (FDF) 

95 
86 
25 

4 

1 

104 
84 
21 

2 

1 

96 
84 
20 

5 

77 
64 
48 

6 

12 
5 

69 
59 
47 

5 

20 
12 

* De overwinningen op het partijpoli
tieke vlak zijn doorgaans het resultaat 
van de aanhoudende inspanningen 
van een wijd-vertakte en op vele terrei
nen aktieve beweging, die qua metode 
en zelfs qua opvatting over de strijd 
vaak een tamelijk grote diversiteit en 
ook wel eens onderlinge animositeit 
vertoont, maar die inzake bazisbegin-
selen een eenheid blijft en die ook wat 
de marsrichting betreft, in één zin en 
naar één doel oprukt. 
Dat die strijd, ook buiten het enger par
tijkader, vaak hard en bitter kan zijn en 
van de mens het uiterste vergt, bleek 
in dat jaar 1968 ook op tragische wij
ze, toen de vijfenveertig jarige VMO-
leider Wim Maes aan een hartinfarkt 
overleed. Zonder ambities op het poli
tieke vlak, was zijn enige ambitie 

steeds het dienen geweest. «Er zal 
voor u geen plaats zijn onder d'eigen 
groten / gij stondt daarvoor als geus 
te eenzaam en te koppig aan de 
boeg » dichtte Roni Ranke bij dit ster
ven. Maar vroeger reeds had een 
ander sterven velen diep geschokt: 
twee dagen na de VU-betoging te Ant
werpen overleed E.H. Jean-Marie Gan-
tois. de Zuid-Vlaamse leider, die met 
vreugde de doorbraak van het 
Vlaams-nationalisme had beleefd. In 
september 1964 was hij nog gehul
digd, op het grafelijk slot van Male. In 
1965 had hij nog te Antwerpen in zaal 
EIckerlyc zijn vriend pater Stracke bij 
diens 90 jaar toegesproken. En in 
1967 was zijn Irjvig werk «De Zuide
lijkste Nederlanden» verschenen, on
der auspiciën van een erekomitee, dat 

al wat naam had in Vlaanderen en in 
de Nederlanden verenigde. 

Een hernieuwde aktie voor amnestie 
was mede een gevolg van de strijd
baarder geworden Vlaamse bewe
ging. Het vroegere amnestie-komitee 
was vastgelopen: een nieuw komitee 
werd opgericht in 1968 onder voorzit
terschap van dr. Hektor Goemans. De 
amnestie-akties, die sedert de eerste 
betoging te Antwerpen niet opge
houden hadden, werden echter op 
straat en binnenzaals meestal ge
voerd door kleinere, aktieve nationalis
tische groepen of door enkelingen 
zoals Hubertina Aretz, de gewezen 
koncentratiekamp-gevangene en 
Alois Verbist, gewezen verzetsman en 
stichter van een Vlaams-nationale ver
eniging van verzetslieden. De bijdrage 
van deze personen had vooral een 
morele waarde, omdat zij het amnes
tie-probleem uit de wit-zwart-verhou-
ding rukten en het op het vlak van de 
kristelijke caritas en het humanistisch 
verzoeningsideaal verhieven. 

Indrukwekkend was de betoging, na 
de meeting in de Majestic-zaal te Ant
werpen, waar o.m. Karel Dillen en prof. 
Derine het woord voerden. Ook op de 
IJzerbedevaart, rond de herbouwde 
nieuwe toren, klonk de amnestie-eis 
samen met de andere Vlaamse eisen 
dat jaar scherper. 

De CVP-BSP-regering Eyskens-Merlot 
werd gevormd op 17 juni 1968. De bei
de grote partijen, die deze regering 
samenstelden hadden allebei af te 
rekenen met het federalistische virus 
in of rond hun partij-gelederen maar 
waren allebei in hun leidende instan
ties nog strak-unitair van opvatting. 
Toch was Eyskens, eens mede-onder
tekenaar van het KVV-VNV-akkoord 
op federalistische basis, niet ongevoe
lig aan de tekenen des tijds. De grond
wetsherziening werd opnieuw op de 
tafel gelegd. Daarmee begon de strijd 

rond de herstrukturering van de Staat 
opnieuw. 
Hoewel de Volksunie haar ideologi
sche bazis herhaaldelijk had beklem
toond en het nationalisme zowel door 
de Volksunie als door andere studie-
en aktiegroepen sedert jaren als een 
eigen politieke maatschappijvisie werd 
uitgewerkt, werd einde 1968 door 
minister Van Mechelen het program
ma «De Vlaams-nationale gedachte» 
op de televisie geschrapt, omdat vol
gens deze minister van Nederlandse 
Kuituur het nationalisme geen ideolo
gie zou zijn... 

NA DE VERKIEZINGEN 
VAN 1968 

Zoals reeds uiteengezet, leidde de 
januari-revolte van 1968 te Leuven tot 
spanning tussen de CVP-ministers en 
de partij, die zich onder druk van de 
Vlaamse openbare opinie in de zaak 
Leuven achter studenten en leraars 
had gesteld. De interpellatie van Verro
ken — en ook die van Maurits Coppie-
ters — op 6 februari 1968 werd 's 
anderendaags beantwoord door Van
den Boeynants : «Ingevolge de hou
ding van hun politieke vrienden heb
ben verschillende ministers om hun 
ontslag verzocht». De Vlaamse C.V.P.-
ministers konden niet anders dan hun 
partij volgen. Vanden Boeynants zei' 
daaromtrent: « Zij hebben het onmoge
lijke gedaan om een krisis te voorko
men, «waarvan zij niet weten wil
den. ..» 
De Vlaamse wil, buiten het parlement 
op radikale wijze geuit, zou trouwens 
ook op het verder verloop der gebeur
tenissen nog zijn stempel blijven druk
ken, hoezeer men die wil trachtte af te 
zwakken. 
Ma een mislukte informatieopdracht 
van P.W. Segers kwam de Kameront
binding en de verkiezingen, waarvan 
wij de uitslagen reeds vermeld heb
ben, (wordt vervolgd) 

O. 
O 
O 
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o' 
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Zo zag „'t PalllMarIn" d« VolksunI* anno 19*1 
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r Advertentie 

! 

25 JAAR 
IN DIENST VAN DE 

VLAAMSE GEMEENSCHAP 

VANAF 1976 ONDER DE NIEUWE BENAMING 

ALGEMEEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Met deze naamswijziging willen wij - als pioniers in de naoorlogse sociale strijd - de nadruk leggen 

op ons streven om in gans Vlaanderen te komen tot de uitbouw van EEN Vlaams Ziekenfonds onder 

EENZELFDE naam, gestruktureerd per provincie met afdelingen waar nuttig en waar mogelijk. 

Wij doen hiervoor een beroep op alle Vlamingen die het met ons streven eens zijn. 

Wordt lid van het A L G E M E E N V L A A M S Z I E K E N F O N D S of meldt u als medewerker 

op ons hoofdsekretariaat te Antwerpen - Kipdorp 21. Tel. 031/32.73.05 

NIET PRATEN 

MAAR DADEN STELLEN 

HET ALGEMEEN VLAAMS ZIEKENFONDS LIMBURG - A.V.Z.L - IS INMIDDELS REEDS EEN FEIT. VLAMINGEN 

UIT LIMBURG MELDEN ZICH ALS LID OF ALS MEDEWERKER OP HET ADRES 

HOOGSTRAAT 26 - 3600 GENK TEL 011/35.67.53 
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Atmmuoi^n 
BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58 
1800 VILVOORDE 
TEL 02/25103 86 
Alle grote uitgaven 
en ook alle kleine 

p.v b.a 
LIERSEVLOERHANDEL 

Lispersiraat 49 — 2500 Lier 
Tel 031/801471 
B T W 404 067 059 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
(031/3745 72) 

BOUWBEDRIJF 
LUCILEGEMS 

Vaartstraat 9 - 2261 MASSENHOVEN 

Uit sympathie 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek] 

(02)734 0643 
Na 18 u 425 4642 

P V B A RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 — 2921 Nieuwenrode 

Tel .015/71.1240 

ELECTRA-BREEp.vb.a 
Electro — Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011 /461188 - 4624 77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013 /441742 - 441743 

MIELE - AEG - L INPF 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268 1402 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steentiouwersv«st, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83. 

RESTAURANT DE XVI ' EEUW 

Lakenstraat 120, 1000 BRUSSEL 

Uitgebaat door eer echte Tunesische 

Vlaamse vriend 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

Dames en beren, in ijw belang 
wendt U voor \jvj 

SCHILDER. BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES 

EM ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054/3337 56 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

ZO€K€RC1€S 
Gevraagd te Mechelen hulp bij huis
houdelijk werk bij twee alleenstaande 
dames Uren spelen geen rol Zich 
wenden tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg, 11 
2580 St-Kat-Waver Tel 015/ 
21 7900 

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

Bediende-Vertegenwoordiger wenst 
van werkknng 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 

Daktylo-ponsster, 19 jaar, omgeving 
Aalst 

Zeer goede part-time typiste ge 
vraagd Zich wenden tot volksver
tegenwoordiger J Somers. Lierse
steenweg 11, 2580 Sint-Katelijne-Wa
ver, tel 015/21 7900 N56 

men heeft u niet alles verteld 
over sparen 
bij de N.M.K.N. kunt u veilig sparen 
en to(h vlug over uw geld beschikken 
Van sparen weet uw N M K N -adviseur 't fijne Zo kan 
hij u o,m. renderende spaarformules aanwijzen, die u 
geenszins hinderen mocht u onverwachts over uw 
geld willen beschikken 

bij de N.M.K.N.wordt uw kleinste 
bezuiniging mooi spaargeld 
Bij de N.M.K.N knjgt het kleinste bedrag evenveel 
aandacht als een grote belegging, 
«ledere klant heeft recht op 't beste rendement», 
luidt het devies van alle N M K.N -adviseurs 

maar de N.M.K.N. doet véél meer dan dat... 
BIJ de N.M.K N. heeft u alles, wat u van een financiële 
instelling met staatswaarborg kunt verwachten: 
• depositorekeningen op zicht en op termijn, al dan 
met met vooropzeg of met vaste vervaldag • kasbons 
met progressieve rente, groeibons»kapitalisatiebons 
en obligaties U krijgt alle details bij uw N.M.K,N,-
adviseur 

Verstandig sparen bij de N.M.K.N. 
1200 adviseurs to t uw dienst 

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid Waterloolaan 16 1000 Brussel - Tel 02/513 62 80 
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