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KOMT RUISBROEK 
BETOGEN IN BRUSSEL ? 

Te Ruisbroek hangen zwarte vlag
gen uit. Het wijd verbreide onge
noegen in deze door de waters
nood van januari zo zwaar ge
troffen Klein-Brabantse gemeen
te, is uitgegroeid tot een doffe 
woede die elk ogenblik ziedend 
tot uitbarsting kan komen. 
Een tiental dagen geleden 
schreef het Aktiekomitee van 
Ruisbroek een bnef naar de ko
ning, de minister van Openbare 
Werken en de Antwerpse provin
ciegouverneur Kinsbergen. 
Daarin wordt het feit aange
klaagd dat de regering voor de 
schadevergoedingen verbittering 
schept, en dat de mensen van 
Ruisbroek het niet nemen dat de 
regering bij wet wil verhinderen 
dat de Staat ter verantwoording 
wordt geroepen. Als die wet ge
stemd wordt, dan zal het onmoge
lijk zijn de Staat ter verantwoor

ding te roepen voor de ramp. En 
iedereen weet, zoals het komitee 
het in zijn brief schrijft, dat het in 
Ruisbroek niet ging om een ramp 
maar om schade door nalatig
heid ! 
Als die wet gestemd wordt zoals 
de regering het wil, dan zal ver
haal tegen de schaderegeling en
kel nog mogelijk zijn binnen de 
wet. Inwoners die het niet eens 
zijn met wat hen (maar) wordt 
toegekend, zien zich aldus het 
recht ontzegd een burgerlijk pro
ces aan te spannen tegen de 
Staat, die verantwoordelijk is. 
In de brief stelde het Aktiekomi
tee een ultimatum; indien er te
gen uiterlijk 10 mei geen positief 
antwoord komt van de regenng, 
dan zal de bevolking van Ruis
broek overgaan tot de aktie. 
Stippen wij nog aan dat VU-
Kamerlid Somers (St.-Katelijne-

Waver) de regering over deze 
zaak interpelleerde en de totaal 
onvoldoende schadevergoedings
regering aan de kaak stelde, die 
momenteel alleen ais resultaat 
heeft het voorheen eendrachtige 
dorp verdeeldheid te scheppen. 
Inmiddels is 10 mei voorbij ge
gaan zonder dat de regering ook 
maar op enigerlei wijze reageer
de op het Ruisbroekse «ultima
tum ». 

Naar wij vernemen zouden de 
verbolgen inwoners van de geteis
terde gemeente nu een betoging 
met zwarte vlaggen plannen te 
Brussel. Aan deze betoging zou
den alle inwoners van Ruisbroek, 
groot en klein, deelnemen. Het 
ongenoegen over het bewind van 
Leo-de-Voorlopige neemt in alle 
lagen van de bevolking met de 
dag toe. 

KOCHT TINDEMANS 
RW-GENDEBIEN OM ? 
Op 28 april j l . schreef RW-voorzitter Gendebien een 
brief aan Eerste Minister Tindemans, die men rustig als 
een ultimatum kan beschouwen. In die brief herinnert de 
bondgenoot van het FDF er de premier aan dat hij hem 
op 11 juni 1975 (te 11 u. 's morgens, om precies te zijn) 
een aantal beloften deed. En die beloften moeten nu, 
aldus Gendebien, hoogdringend worden nagekomen. 
Op de hoger vermelde datum stond men net vóór de 
stemming over de zgn. «aankoop van de eeuw». In ruil 
voor de beloften van de eerste-minister bleken de man
datarissen van het Rassemblement Wallon bereid, zij 
het zeer tegen hun zin want zij verkozen de Franse Mira
ge, de aankoop van<le Amerikaanse F-16 te keuren. Tin
demans had hun ja-stem dus moeten afkopen, dat is 
k laar 

Uit de brief van Gendebien en een artikel van hem in het 
RW-weekblad -Forces Wallonnes» kan men opmaken 
dat de beloofde kompensaties de spl i tsing van de admi

nistraties in drie gewesteli jke diensten betreft, en dat de 
premier ook een « posit ieve oplossing » (naar de zin van 
de franstal igen dus, n.v.d.r.) van de problemen in de 
ASLKen het ABOS beloofde.Voor deSpaarkas eist Gen
debien nu een oplossing vóór einde mei, en hij wil 
spoedig een profokol van overeenkomst in de schoot 
van de meerderheid betreffende het ABOS. Hij eist daar 
een taaikader dat aan de franstaligen 75 "/o van de 
betrekkingen toewi js t 

Tindemans zal dus, wil hij zijn regering niet in gevaar 
brengen, de lospri js moeten betalen. De zoveelste, ten 
nadele van de Vlamingen, sinds hij scheep ging met de 
Waalse FDF-bondgenoot 

Wij schreven het reeds vorige week: van nu tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen zal Gendebien naar harte
lust kunnen chanteren. De vraag is maar: wat zal het de 
Vlamingen nog allemaal kosten ? 

DE PARTIJDIGE 
VERONTWAARDIGING 
VAN DE LIBRE BELGIQUE 
Lees blz. 3 

VANDAAG 
STAKEN DE VLAMINGEN 
IN DE SPAARKAS 
De Vlaamse Bond van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 
aangesloten bij het Verbond van het Vlaams Overheidsperso
neel (VVO), gaat deze namiddag in staking. De Bond groe
peert ongeveer 80 % van de Vlaamse personeelsleden 
(2200) op de hoofdzetel van de Spaarkas te Brussel. 
De Bond wil met deze staking protesteren tegen de uitla
tingen van ASLK direkteur-generaal Aerts op een perskonfe-
rentie vorige week. De h. Aerts noemde toen de klacht van 
de Vlaamse Bond over de vervalste cijfers van het ASLK-
weekvolume voor Nederlandstaligen en Franstaligen, van alle 
grond ontbloot. 

SENATOR VANDEZANDE INTERPELLEERT 

De Bond houdt vol dat bepaalde cijfers wel degelijk vervalst 
werden, en betoogt dat de h. Aerts door zijn diensten werd 
misleid. 
Met het nieuwe voorstel (52,5 N tegenover 47,5 F) van de 
Raad van Beheer van de ASLK nemen de Vlamingen echter 
geen vrede. Uit het advies van de Raad van State blijkt 
immers dat het aantal te behandelen dossiers er,met het aan
tal verrichtingen als bazis moet dienen. De franstalige beamb
ten schrijven merkelijk méér brieven om het weekvolume 
kunstmatig op te drijven. 
De Vlamingen zijn echter niet zinnens zich via zo'n streken te 
laten ringeloren. Ten slotte gaat het om een niet te onder
schatten aantal betrekkingen. 
Over deze kwestie interpelleert op hetzelfde moment in het 
parlement VU-senator Rob Vandezande, die medestichter 
is van het VVO en die biezonder beslagen is in deze mate
rie 

AKTIE 
BRUSSEL 10-10 
EERSTE 
HONDERDDUIZEND 
FRANK REEDS GEBOEKT! 
Deze aktie tot steun aan de Vlaamse Brusselaars 
sloeg dadelijk aan. Momenteel zijn reeds ruim 
100.000 fr. binnen. Toen wij de 2e lijst afsloten waren 
wij nog niet zo ver (zie blz. 9). Ben jij er In de 3e Itjst 
ook bij ? 
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PIRSSPIIO DE VLAAMSE PERS 
'Sire lis vous l'ont cochonne' (Braaf vertaald zo iets als 'Mijnheer de koning, 
ze hebben het naar de bliksem geholpen -] is een beroemde zin van de Belgi
sche sabelsleper die voor het standbeeld van Leopold II de politiekers aankloeg 
als de verantwoordelijken dat het in Kongo zo uit de hand liep Diezelfde politie
ke hovaardigheidsbekleders mochten zich ook wel als de schuldigen aanzien 
zaterdag te Antwerpen voor de woedeuitbarsting van honderden radikale Vla
mingen, die het met meer namen dat 30 jaar na de oorlog een Belgisch parle
ment zelfs geen onderzoekskommissie wilde installeren om de gevolgen van de 
Belgische repressieschande te onderzoeken, laat staan opruimen Zo plukt men 
in de geschiedenis steeds de vruchten van zijn eigen fouten De rest wordt dan 
krantenliteratuur van verontwaardigde deftigen die zowel in DE STANDAARD 
als in BELANG VAN LIMBURG de deftigheidsverontwaardiging op die jonge 
Vlamingen willen doen neerkomen Zij zouden beter de Belgische frankofonen 
kapittelen die zoals LA DERNIERE HEURE er de - verrader- Borms nog maar 
eens bijsleuren met zijn 80000 stemmen Zij hebbien er blijkbaar nog steeds de 
historische betekenis met van begrepen 
Een andere betoger kreeg meer simpatie Zowel DE POST als het van HET 
VOLK afhangende ZONDAGSBLAD steken hun bewondering voor Willy Kuij-
pers met weg na zijn moedig optreden in het verre Sovjet-Armenie Maar er 
zijn er anderen die gewapenderhand Oostwaarts willen marsjeren LINKS ironi-
zeert de Amada-plakbrieven die zowat overal prijkten in Vlaanderen rond 1 mei 
en waarin ongeveer een nieuwe optocht naar het Oostfront wordt voorbereid 
Uniformen aan te vragen op de Chinese ambassade mannen De preekjes die 
Simonet over de Vlaamse koppen laat nederdalen ergeren zelfs het blad van 
zijn Gentse partijgenoten VOORUIT dat op Vlaams vlak inderdaad dikwijls heel 
wat positiever klanken laat horen dan de Antwerpse Volksgazet (W.Luyten} 

De Standaard 
«De betogers droegen spandoeken 
met slogans die met op elkaar inhaak
ten IJveren voor een republiek en 
zeggen dat België moet barsten en 
tevens opkomen voor amnestie die 
door de wetgevende en uitvoerende 
machten van datzelfde België moet 
worden gegeven, is nogal tegenstnj-
dig 
Hiermee wil mets gezegd zijn tegen 
de republikeinse gedachte als zoda
nig die ook in Vlaanderen aanhan
gers heeft gevonden De monarchie is 
met alleenzaligmakend In een demo-
kratie moet er plaats zi|n voor vele 

Foto DANN 

opvattingen Maar de republikeinse mi
litanten hebben door hun betoging 
een amnestie-aktie gekompromit-
teerd, die zij beweren te steunen Die 
aktie IS sedert enkele maanden nieuw 
leven ingeblazen dank zij de onberis
pelijke campagne van de Groep van 
Zeven, die in brede kring een gunsti
ge weerklank heeft gevonden » 

TIETBELAKGVAHliMBUBr 

«Het IS begrijpelijk dat vele Vlamin
gen ontgoocheld zijn dat het «recht 
op falen », nu dertig jaar na de oorlog 
nog steeds met voor sommige landge
noten door de staat erkend wordt De 
verwachting was in vele kringen groot 

dat er, naar aanleiding van het zilve
ren ambtsjubileum van de koning, ein
delijk eens een gebaar van breedden-
kendheid zou gesteld worden en dat 
het laatste rankune-puin kon geruimd 
worden Het is niet gebeurd omdat 
een algemene amnestie onmiddellijk 
zou geleid hebben tot een regenngs-
knsis Maar kan men deze gemiste 
kans het staatshoofd aanrekenen? 
Zeker met Ofschoon het maar om 
een minderheidsgroep gaat, die we lie
ver ongemoeid zouden laten in de stil
te van het misprijzen kunnen we de 
incidentrijke ontvangst van het vor
stenpaar in Antwerpen toch met kom
pleet negeren Al was het maar om 
duidelijk te stellen dat het onsmakelij
ke beroep op de stembanden en de 
voetzoekers die de koninklijke lucht 
verontreinigden met de uitdrukking is 
van de hele Vlaamse — en zeker met 
de Limburgse — bevolking » 

DE POST 
«Wat beweegt iemand ertoe om in 
Jeravan, de hoofdstad van de Sovjet
republiek Armenië, pamfletten uit te 
delen "̂  Met van tevoren maar een 
zekerheid je komt zeker terecht in de 
handen van s werelds perfektste poli-
tie-apparaat Willy Kuijpers weet daar 
het antwoord op 
•< Sinds de akkoorden van Helsinki op 
1-8-75 plechtig werden ondertekend 
IS er in het Oosten mets veranderd Ik 
heb in ons parlement tot drie keer toe 
vragen gesteld over de terreur in de 
Sovjetunie en Oost-Duitsland maar ik 
moest genoegen nemen met vage 
metszeggende antwoorden Nu kan ik 
daar volgens mijn geweten geen 
genoegen mee nemen Ik mag ook 
met In Helsinki werd het «vrije ver
keer van goederen personen en 
ideeën» gewaarborgd Alleen met die 
goederen gaan we erop vooruit Dat 
verkeer neemt zelfs toe Wie langs de 
spoorlijn Luik-Oostende woont kan 
het zelf nagaan ledere nacht brengen 
spooktreinen wapens van onze «Fa-
brique Nationale d'Armes de Guerre » 
naar Zeebrugge waar ze o a worden 
overgeladen op Sovjet-schepen Ik 
heb ook betoogd in Spaans Basken
land en in Irak waar de Koerden wor
den uitgemoord De Sovjets hebben 
me tijdens het verhoor ondermeer 
ondankbaarheid verweten «U komt 
hier heme schoppen en wij hebben 

vorig jaar jullie koning zo feestelijk ont
vangen » Ik heb ze gelukgewenst met 
hun royalistische overtuiging, maar er
bij gevoegd dat ik meteen wil ruilen 
onze koning tegen hun Sacharov » 
We waren het bijna vergeten, want 
het komt niet vaak meer voor er zijn 
nog politici met een geweten Willy 
Kuijpers is er een van 

WBaKBLAO VOOR • • • • 

« Voor Amada is 1 mei met een strijd-
dag fegen de werkloosheid en de 
reaktionaire politiek van de regenng-
Tindemans ook met voor het socialis
me maar wel een zoveelste waar
schuwing voor een dreigende derde 
wereldoorlog tussen de USA en de 
USSR Wie dacht dat Amada de les
sen zou trekken uit het recente oor
logsverleden van de USA en uit de 
ekonomische politiek van de imperia
listische landen, komt ook bedrogen 
uit Vijand nummer een zijn de so
ciaal-fascisten t t z de Sovjet-Ume 
Amada wil zich opdnngen als de 
spreekbuis van de buitenlandse poli
tiek van de Chinese bureaukratie Alle 
middelen en personen zijn goed om 
alles wat tegen de U S S R is gericht 
met de meeste, ongelooflijke denk-
kronkelingen toe te juichen 
Ja Amada bewierookt zelfs Van Den 
Boeynants < Amada schrijft «Wij 
steunen de standpunten van minister 
Van Den Boeynants die de zogezeg
de ontspanning van de Russen aan
klagen» en verder «Wij steunen de 
standpunten van minister Van Den 
Boeynants die pleiten voor een sterke 
Europese verdediging meer onafhan
kelijk van Amerika» Amada tracht 
met de meest stompzinnige redene
ringen de geldelijke steun te verklaren 
die China verleent aan het fascistisch 
regiem van Pinochet » 

ZONDAGSBLAD 
« Er gaat geen week voorbij of er wor
den mensen doodgeschoten aan het 
IJzeren Gordijn en dit ondanks de 
akkoorden van Helsinki die het vrij 
verkeer van personen, gedachten en 

goederen bepalen Stel u voor dat er 
honderden Amerikanen aan de gren
zen tussen de verschillende staten 
worden doodgeschoten er zou inter
nationaal protest losbreken tegen de 
imperialistische slachtpartijen De Rus
sen mogen dat doen 
In een land waar men bang moet zijn 
voor zijn eigen schaduw moet de 
actie van Kuijpers als een daad van 
mogd en zelfopoffenng worden aan
gezien een idealistische daad bezield 
door het entoesiasme dat deze oud-
Chiroleider nog met heeft verloren 
Dat idealisme heeft hij ook gebruikt 
om in Herent een woongemeenschap 
te stichten die het nu al elf jaar vol
houdt HIJ adopteerde een paar kinde
ren en nam een aantal buitenlandse 
vluchtelingen bij hem binnen « Wij stel
len het allen goed » zegt hij » 

VOORUIT 
«Maar op dat stuk heeft Simonet 
gedaan alsof zijn neus bloedde Hij 
verklaart de indruk te hebben dat de 
Vlaamse eisen grotendeels zijn verwe
zenlijkt doch dat Vlamingen zich ge
dragen alsof er hen iets ontbreekt om 
volmaakt gelukkig te zijn Wij zouden 
hem aanraden aan de meer dan hon
derdduizend werklozen in Vlaanderen 
te vragen wat ze nodig hebben Maar 
we geloven dat Simonet intelligent 
genoeg is om eveneens te weten dat 
alle Vlamingen met gelukkig kunnen 
zijn met de situatie in de hoofdstad 
Volgens de Vlaamse krant, waaraan 
hij een interview toestond ziet hij 
thans de vergissingen in die hij in zijn 
jeugdige overmoed heeft begaan We 
gaan deze met meer oprakelen Het 
zijn wellicht deze waaraan wij denken 
De Vlamingen kunnen zich niet neer
leggen bij een onstuitbare verfransing 
van de hoofdstad ook met als deze 
met een sociologisch sausje wordt 
overgoten 

Hoeven ze soms tevreden te zijn als 
in hun hoofdstad hun taal stelselmatig 
wordt miskend Moeten ze zich de 
segregatie en andere vernederingen 
laten welgevallen zoals deze door de 
FDF-burgemeester Nols te Schaar
beek worden toegepast met de mede
plichtigheid van de Brusselse PSB-fe-
deratie waarvan Simonet een van de 
meest invloedrijke personaliteiten 

DE FRANSTALIGE PERS 
in een intervieuw met LA LIBRE 
BELGIQUE beklaagt de FDFer 
Outers, voorzitter van de Franse 
Kultuurraad, zich over de gebrek
kige realisatie van de kultuurauto-
nomie 
LE SOIR heeft uitvoerige aan
dacht voor een rapport waaruit 
de ekonomische achteruitgang 
van Brussel blijkt En voor SPE
CIAL kan het vaderland alleen 
nog maar gered worden door het 
opnemen van de BSP in de rege
ring 

LA L M BELEianE 
«Waarom funktioneert de Kul
tuurraad met beter ? 
Een wetgevende vergadering 
nnoet hoofdzakelijk door de uit
voerende macht worden gevoed, 
want die beschikt over een admi
nistratie om de teksten te bestu
deren en ze op te stellen 
Er zijn terreinen die nog totaal 
onontgonnen zijn, terwijl het voor
beeld van Quebec ons tot een 
groot aantal realisaties zou kun
nen inspireren Anderzijds wach
ten WIJ nog altijd op wettelijke 
beschikkingen die de objektieve 
kriteria moeten vastleggen voor 
de verdeling van het globale kre
diet dat ter beschikking van elke 
kultuurraad wordt gesteld Wij 
wachten ook op de regeling van 
de samenwerking tussen de kul-
tuurgemeenschapoen en van het 

internationaal kultureel beleid In
zake internationaal kultureel be
leid staan wij nergens' 
Een specifiek akkoord met Que
bec waar vijf miljoen Fransta-
ligen leven is vanzelfsprekend 
noodzakelijk Franstalig Afnka 
wordt eveneens verwaarloosd Er 
IS daar helemaal geen beleid ten 
voordele van het Belgische boek, 
onze TV is er helemaal met aan
wezig Waarom met samen met 
Frankrijk de gemeenschappelijke 
produktie en verspreiding van 
schoolboeken aanpakken Waar
om hun geen ingeblikte RTB-uit-
zendinqen sturen die met sukses 
hun Amerikaanse westerns zou
den vervangen"? 
De solidariteit van Brussel en Wal
lonië IS altijd de basis van onze 
politiek geweest De Vlamingen 
van hun kant zijn nooit verdeeld » 

LE SOIR 
«Een of andere uitzondenng met 
te na gesproken loopt de hele 
Brusselse ekonomie terug De 
produktie groeit minder snel te 
Brussel dan in de rest van het 
land De bijdrage van de hoofd
stad tot de nationale rijkdom ver
mindert van jaar tot jaar De 
tewerkstelling heeft in het cen
trale gewest een plafond bereikt 
Dit zijn enkele van de besluiten 
van een rapport dat zopas werd 
medegedeeld aan de raad van 

beheer van de Brusselse gewes
telijke ontwikkelingsmaatschap
pij Het IS het resultaat van een 
lang onderzoek in knngen van de 
Brusselse kristen-demokraten en 
federalisten Ofschoon het stuk 
geen statistische bronnen citeert 
IS de konklusie duidelijk Brussel 
zou wel eens de bocht van de 
ekonomische herleving kunnen 
missen » 

«De socialisten wijzen die schei
ding af, zelfs als zij een redelijke 

regionalizering gunstig gezind 
zijn, ZIJ zijn van mening — zoals 
Andre Cools het bevestigd heeft 
— dat de heftigste separatisten 
een zelfmoordvisie op de 
Belgische samenleving hebben en 
dat de arbeiders ze moeten belet
ten hun obsessie, tot het einde 
toe door te drijven 

Het zou interessant zijn de reak-
tie te kennen van de Vlaamse kns-
ten demokraten en hun orgamza-
ties op de toespraken van de 
socialisten van het hele land Zul
len zij de uitgestoken hand grij
pen en op hun beurt de mani-
cheistische visie afwijzen van de
genen die staande houden dat er 

een welvarend en trots Vlaande
ren IS naast een verarmd en ver
nederd Wallonië, zoals Cools ge
zegd heeft "7 
In ieder geval wordt het op de 
duur duidelijk dat de deelneming 
aan het beleid door de socialisten 
de kommunautaire en regionale 
politiek die de regering-Tinde-
mans tot nog toe heeft gevolgd 
zou omvergooien 
Men zegt dikwijls dat België geen 
werkelijk sociale vrede zal ken
nen zolang de socialisten met in 
de regering zitten 
Moet men nu denken dat België 
zelf alleen maar zal overleven 
indien die veronderstelling werke
lijkheid w o r d t ' » 

De re^et'inqsi^otrti/'en trekken oian hetzelfde zeel.. 

WIJ ï 13 MEI 1976 



WIE MAAKT DE KONING BELACHELIJK? 

/1KTUi4LIT€IT 

Koning Boudewijn en zijn echtge
note hebben vorige zaterdag niet 
bijster veel genoegen beleefd 
aan hun «blijde intrede» te Ant
werpen. De massa der Sinjoren 
bleef immers kompleet onverschil
lig tegenover het gebeuren en 
had niet eens de moeite geno
men naar het koningspaar te 
komen kijken. Mede daardoor 
kwamen de luidruchtige groepen 
«republikeinse» amnestie-mani
festanten, gerekruteerd onder de 
leden van VMO, TAK, Were Di 
en Voorpost-NAG (scheurgroep 
van Were Di) ekstra in de kijker. 
Tot ergernis van de mee opstap
pende vertegenwoordigers van 
het Establishment werden de Vor
sten aldus op een vrij brutale 
manier gekonfronteerd met ge
voelens van bitterheid, die onder 
een gedeelte van de Vlaamse 
bevolking leven, ten overstaan 
van de Belgische Staat die zij beli
chamen. 
Het heeft geen zin het bestaan 
van deze gevoelens te ontkennen 
of te verhullen. In haar «adres 
aan de koning», einde maart, 
maakte de Volksunie er de Vorst 
attent op. Wij ci teren: «De ge
schiedenis van het Vlaamse volk 
is, sedert de oprichting van de Bel
gische Staat, gekenmerkt door 
een lange, moeilijke en vaak pijnlij
ke strijd voor de erkenning van 
zijn eigenheid en het afbouwen 
van een taaie en onrechtvaardige 
benadeling op kultureel, sociaal 
en ekonomisch gebied. Deze 
strijd heeft de meest aktieve en 
strijdbare Vlamingen vaak in bot
sing gebracht met het gevestigde 
bestel.» 
Dit heeft soms diepe wonden 
nagelaten en bittere frustraties, 
die mettertijd niet voldoende zijn 
kunnen genezen. Het ontvoog
dingsproces van het Vlaamse 
volk is immers nog niet voltooid. 
En de krachten die zich het hard-
nekkigst blijven verzetten tegen 
de legitieme verzuchtingen van 
de Vlaamse natie, hullen zich 

voortdurend in de plooien van de 
Belgische vlag, en betonen een 
bijna fetisjistische verering voor 
de symbolen van de Belgische 
Staat, het Vorstenhuis inbegre
pen. 
Hoeft hef dan verwondering te 
wekken dat jonge mensen — 
want het waren in Antwerpen 
hoofdzakelijk jonge mensen — 
ongeduldig en radikaal als ze zijn, 
hun onvrede met de Belgische 
gang van zaken uitschreeuwen 
tegenover het koningspaar, dat 
voor hen de belichaming en het 
symbool is van een Staat die zij 
niet als hun thuis ervaren. Natuur
lijk zijn zij met hun protest aan het 
verkeerde adres. Het was ook 
niet tegen de persoon van de Vor
sten gericht, maar tegen het Bes
tel. En daarvoor zijn in een demo-
kratie als de onze, waarin de 
koning niet bestuurt, de regering 
en de partijen verantwoordelijk. 
Maar zij hebben de gelegenheid 
aangegrepen om aan hun onge
noegen op een doelmatige ma
nier een grote ruchtbaarheid te 
geven. 
De aanleiding lag zo voor de 
hand, en al wie tijd en gebeuren in 
Vlaanderen enigszins volgt kent 
z e : het uitblijven van verzoenen
de maatregelen t.a.v. de repres-
sieslachtoffers bij het ambtsjubi
leum van de koning. Ook daarop 
had de V U in haar « adres » gewe
zen : « Dat het ambtsjubileum van 
Uwe Majesteit doorgaat zonder 
dat door aangepaste bestuurlijke 
en wetgevende maatregelen de 
uiteindelijke verzoening van alle 
burgers werd bereikt, is voor vele 
Vlamingen een tweede reden die 
een normale aansluiting bij deze 
herdenking belemmert.» 
Om uiting te geven aan dat 
Vlaamse ongenoegen en om er 
de aandacht van alle verantwoor
delijken in dit land op te vestigen, 
stuurde de VU trouwens maar 
een beperkte delegatie naar de 
viering. 
Verder is de Volksunie niet ge

gaan, en wenst zij ook niet te 
gaan als politieke partij die ruim 
een half miljoen Vlamingen ver
tegenwoordigt, ook al vinden som
mige radikale elementen deze 
houding te zwak. Haar houding 
tegenover de monarchie en de 
koning heeft zij sedert vele jaren 
vastgelegd, en zij ziet vooralsnog 
geen enkele reden om die hou
ding te wijzigen. 
In een beroemde redevoering, 
een tiental jaren geleden, formu
leerde voorzitter-stichter Frans 
Van der Eist, deze houding als 
volgt. 
«Wat ook onze persoonli jke ge
voelens desaangaande zijn, het 
is — voor zover ik weet — nooit 
betwist dat de monarchie geen 
hinderpaal Is voor de verwezen
li jking van het federalisme, maar 
zelfs een oplossing aan de hand 
doet voor de aanduiding van het 
staatshoofd. 
Alleszins is het zo dat de Volks
unie nooit de bedoeling heeft 
gehad de verwezenli jking van 
het federalisme te bemoeili jken 

door ze te koppelen aan een 
republikeinse staatsomvorming. 

Het moet ons dan ook duidelijk 
zijn dat wij aan de koning niet 
voorbijkunnen, wanneer wij 
meer dan een oppozit ierol willen 
spelen en bij de verwezenlijking 
van het federalisme en nadien in 
een federale staat. Waarbij reke
ning dient gehouden met het feit, 
dat de verwezenlijking meer dan 
waarschijnli jk geleidelijk en niet 
ineens zal gebeuren. Wij moeten 
dit onder ogen durven zien. Het 
komt mij dan ook voor dat een 
realistische polit iek vereist, dat 
wij onze betrekkingen met de 
koning in het reine moeten trek
ken, wat m.i. betekent dat wij — 
zonder iets prijs te geven van 
onze polit ieke overtuiging of 
van ons programma — beleefde, 
normale betrekkingen zouden 
hebben met de koning en zijn 
omgeving. Ik meen dat dit onont
beerlijk is om onze polit ieke rol 
te kunnen vervullen en onze 
invloed te vergroten.» 

Dat andere Vlaams-nationalisti
sche groepen het anders zien is 
hun vrijheid en hun verantwoorde
lijkheid. Het zal de hierboven ge
schetste gedragslijn van de partij 
niet veranderen, evenmin als de 
stemmingmakerij van een krant 
als La Libre Belgique die dezer 
dagen hete tranen van (partijdi
ge) verontwaardiging huilt. 
Naar onze mening luchten de Vla
mingen hun gefundeerde veront
waardiging doelmatiger tegen
over de regering en de traditione
le partijen. Zij zijn de ware verant
woordelijken voor het aanslepen 
van het op vele gebieden vergif
tigd klimaat in dit land en voor het 
wanordelijk beleid, waaraan zove
le burgers zich ergeren. 

Zij zijn het die de koning in een 
penibele situatie brengen. Door 
hun wanbeleid wordt hij steeds 
meer gekonfronteerd met woe
dende burgers. Zoals het onlangs 
te Ruisbroek gebeurde, en zopas 
in Antwerpen. 

Paul Martens 

DINSDAG 4 MEI 
• In een persmededeling herinnert 
het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen eraan dat de oprich
ting van een afzonderlijk kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde en, daar
bij aansluitend, van een provincie 
Vlaams Brabant, een van de belang
rijkste eisen was van de Vlaamse 
volksbetoging te Halle in november 
1974. 
Het Overlegcentrum zal elk parle
mentair initiatief steunen dat daar
toe kan leiden, nu de kieswethervor
ming aan de orde is. 
Zoals men weet diende VU-fraktielei-
der VIk Anclaux (Kamer] in die zin 
reeds een amendement in. 
• Het ministerkomitee van Vlaam
se Zaken zou een ongunstig advies 
hebben uitgebracht over het • onge
rijmde - ontwerp van minister Mi
chel tot wederindeling van kieskan
tons en -distrikfen. 

9 Minister van Financiën De 
Clercq ontvangt voorzitter Rensrd 
van de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht om met hem het dossier 
van de taalkaders in de ASLK te 
bespreken. De minister vraagt te
vens een spoedonderzoek in de 
ASLK nopens de persberichten 
waarin gemeld werd dat 104.400 
Vlaamse spaarboekjes een Franse 
kodering kregen. 
• Voorzitter Nothomb van de PSC 
deelt mee dat zijn partij zal aan
dringen op een splitsing van het Alge
meen Bestuur voor de ontwikkelings
samenwerking (ABOS). 
• VU-senator Rob Vandezande 
dient een interpellatie-verzoek in 
met betrekking tot de koppeling van 
het arrest van de Raad van State 
over de Schaarbeekse lokettenrege-

De koning en de koningin lachten 
eerder groen te Antwerpen, toen op 
enkele passen van hen door TAK-le-
den een breed spandoek werd ont
vouwd waarop een < Republiek 
Vlaanderen » werd geëist. 
Enkele passen achter het konings
paar ziet prof. Derine er al evenmin 
opgewekt uit. Hij had enkele dagen 
voordien in Gazet van Antwerpen 
nog gevraagd dat er geen «onbe
kookte initiatieven» zouden geno
men worden om de kampanje voor 
de opruiming van de sociale gevol
gen van de repressie niet te hinde
ren. 

ling, en de arresten i.v.m. de ASLK en 
het ABOS. 

WOENSDAG 5 MEI 
• In een «vrije tribune» van Gazet 
van Antwerpen vraagt prof. R. Deri
ne, een van de « ^even mensen van 
goede wil » die de jongste kampanje 
op gang brachten tot opruiming van 
de sociale gevolgen van de repres
sie, dat er nu geen -onbekookte ini
tiatieven > zouden genomen worden 
door ongeduldige Vlamingen. Hij 
hoopt nog vóór einde 1S76 het doel 
te bereiken. 
• Te Brussel komen de zgn. « socia
le partners» samen met regeringsaf
gevaardigden een eerste maal bij
een voor een nationale konfrontatie 
over de volledige tewerkstell'ng. En
kel procedure en agenda worden 
besproken. 
• De Raad van Beheer van de 
ASLK verwerpt de klacht van de 
Vlaamse Bond als zouden de taai
dossiers van de Spaarkas vervalst 
zijn « eenparig als cngegrond ». Vol
gens direkteur Aerts gaat het ,hier 
niet om een vervalsing, maar om een 
puur technisch incident 

DONDERDAG 6 MEI 
• In een persmededeling vraagt de 
Vlaamse Volksbeweging (VVB) dat 
alle Vlaamse leden van de Kamer
kommissie voor Buitenlandse z.aken 
ondubbelzinnig de amendementen 
van VU-fraktieleider Anciaux bij de 
kieswethervorming zouden stem
men. Die amendementen beogen de 
invoering van gesplitste kandidaten
lijsten bij de agglomeratieverkiezin
gen te Brussel en de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel. 
• In de Kamer van Volksvertegen
woordigers kondigt eerste-minister 
Tindemans aan (na een vraag van 
VU-fraktieleider Anciaux) dat de 

tweede aanmaningsbrief van minis
ter Michel aan burgemeester Nols 
vandaag werd verstuurd. Binnen de 
vijf dagen moet Nols in zijn gemeen
tehuis de wet toepassen, of hij krijgt 
een regeringskommissaris gestuurd. 
• De bijzondere Kamerkommissie 
onderzoekt verder het geval Van 
Mechelen. 

VRIJDAG 7 Mei 
• Hef Partijbestuur van de Volks
unie verklaart dat een splitsing van 
het ABOS in een Vlaams en Waals 
bestuur de enige oplossing is om 
een doelmatige ontwikkelingspoli
tiek mogelijk fe maken. Dit betekent 
dat ook de budgetten moeten ge
splitst worden. In afwachting van die 

splitsing moet de taaipariteit binnen 
het ABOS de regel zijn voor de ver
deling der betrekkingen. 
• In een persmededeling spreekt 
de Vlaamse Bond van de Spaar- en 
LIjfrentekas de beweringen van :Ji-
rekteur-generaal Aerts tegen. De be
twistingen over de basis waarop de 
taalkaders moeten stoelen duurt 
voort 

ZATERDAG 8 MEI 
• Koning Boudewijn en zijn echtge
note doen hun «blijde intrede» te 
Antwerpen. De publieke belangstel
ling is biezonder matig. Op verschil
lende plaatsen roepen betogers van 
Were Di, de Voorpost en TAK amnes
tie-eisen en republikeinse slogans. 
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VU WIL SPLITSING ABOS 
In verband met de taalproblematiek in het Algemeen Bestuur 
voor Ontwikkelingssamenwerking wil het Partijbestuur van 
de VU duidelijk stellen dat 
1 Een splitsing van dit Bestuur in een Vlaams en een Waals 
Bestuur de enige oplossing is om een doelmatige ontwikke
lingspolitiek mogelijk te maken 
2 Voorafgaandelijk dient echter opgemerkt dat zulke split
sing ook een volledige splitsing van de budgetten moet 
inhouden zodat de Vlaamse en de Waalse ontwikkelings
samenwerking met eigen middelen hun eigen politiek kunnen 
voeren 
3 In afwachting van deze splitsing is het overduidelijk dat het 
taalevenwicht tussen Nederlandstalige en Franstalige amb
tenaren en ontwikkelingshelpers binnen het ABOS een mini
mum eis moet zijn voor iedere Vlaming 

ORANJE BOVEN ? 
(Den Haag. 5 mei 1976) 
Oh, we hebben gespeela sportieve lezers, dat onze stukken der af 
vlogen ' Luk van Steenkiste (VU) en Andre Kempinaire (P V V) hiel
den er respektievelijk een - zwei-wang ~ en «blauwe poot- van over 
(Ik moet met onderstrepen dat de politieke aktiviteit van het arrondis
sement Kortrijk hierdoor bijzonder zwaar getroffen is) 
De integratie — naoorlogs woord voor Dietse Beweging — nam 
reeds een aanvang tijdens de busreis naar het Haagse speelveld 
(Ja ja lezers, een voetbalverplaatsing in een « ottobus », zoals de éch
te ploegen i) Het Noordnederlandse Parlement had ons veiligheids
halve een gids ofte convoyeur als begeleider gezonden opdat de 
Belzkes met «verloren » zouden rijden in Den Haag of onderweg 
Inderdaad er zijn zoveel mogelijkheden onderweg' 13 koene 
Kamerleden en 1 serieuze Senator reden — zo maar zonder enige 
bijkomende vergoeding — over de Moerdijk om dat wat anderen — 
professionals C') — verkorven hadden. •> over • te doen het Vader
land waardig Onder hen 5 volksnationalisten (in alfabetische volgor
de) Mik Babyion, Andre de Beul. Willy Kuijpers. Paul Peeters en Luc 
van Steenkiste Met hen 5 CVP'ers 1 PWer 1 PSB er en 1 
PS C 'er Deze laatste, Kamerlid Marcel Plasman, — ovengens de eni
ge van onze ploeg met een echt-Noordnederlandse naam — hield 
fret zuiderse doel en deed het beter dan zijn hele fraktie in de Kamer 
Anderzijds ontlokte dit bij de volksnationalisten — die de politiek 
nooit laten kunnen — de schampere bemerking «Dat het weer eens 
de PSC was, die 'alles- tegenhield'-

De twee Walen hebben deze Dietse kontakten goed overleefd 
Onder meer omdat het Haagse stadsbestuur meende er goed aan te 
doen ons enige •> accueillante phrases - in het Frans toe te zenden ' 
Meer nog een Haags parlementslid (blijkk>aar met Akte A = Frans 
voor gevorderden) peilde met charmante glimlach maar in het 
Frans naar onze fitheid Toen wij hem in het Duits antwoordden — 
toch onze derde nationale taal' — liep zijn glimlach even vast Beide 
kollaboratietalen vergetend. hebt>en we samen een - oranjejus-
genoten in afwachting van de uitslag 
Iedereen die wat naam scheen te hebben bij het Haags gemeentebe
stuur in het Binnenhof of bij de Nederlandse Europese Beweging 
kwam aan bod Handjes schudden, glazen heffen -weurdjes- zeg
gen. Europees doen en maar staatschauvimstisch hopen dat zij zou
den winnen Wij — toch wel de uitvinders van de patatfriet — ston
den er met onze - oranjejus - wat stil bij te kijken Zoveel omhaal 
voor wat voetbal' Tegenover de meute Noordnederlandse verslagge
vers uit alle zuilen stond onze Stnp-BRT-man wat eenzaam te klunge
len aan zijn bandopnemertje Vandaar dat grondige verslagen in 
Diets Zuid-Nederland over deze geuzenontmoeting voor het nage
slacht zullen ontbreken (Het verhoogt anderzijds de waarde van 
deze bijdrage ) 
Aan de lezers-specialisten willen wit meedelen dat wii wonnen met 2-
2 na strafschoppen — te veel om te tellen 
We ontvingen zelfs er een soort blinkende vaas bij, met grote oren 
en met eentalig-Nederlandse tekst — dat heb ik dadelijk nagekeken 
Wat ons ontgoochelde er was mets in ' Het laatst heb ik onze trofee 
opgemerkt 's morgens heel vroeg te Leuven in de armen van Mik 
Babyion een oor hing al los en 's namiddags bij het begin van de 
zitting op de voorzitterslessenaar van de Kamer 
Volgend jaar schijnt hij terug een voorwerp van txtwisting te zullen 
worden vanuit Noord-Nederland — zo zei men mij uit doorgaans 
wel-ingelichte bron Dat oor zullen we dan toch wel moeten herstel
len. Mik 
Dat Paul Peeters — gevoed door leverpastei -Niet-Geevenaard - — 
de beste was van de ploeg (= Zuidnederlands voor equipe of 
team) is geen sluikreklame maar gewoon de waarheid F^asjesonder-
zoek greep er niet plaats, wat zou er trouwens dan van onze doel
wachter overgebleven zijn ? Enkel hadden De Beul en Babyion wat 
last met hun naam de ene om humanitair-Calvinistische verzuch
tingen de andere om anti-zionistische tendens-rechten van het wel-
komstkomitee 
Scheidsrechter Frans Derks zou met miszitten in de Kamer hij was 
evenwichtig, humoristisch en gevat' 

Willy Kuiipers Verslaggever-ter-plekke 

Scheikundige A-1 9 jaar ervaring in 
pharmaceutisch bednjf, diploma A-1 
informatie, aanvullend diptoma bednjfs-
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 091/ 
3072 81 N57 

Betrekking aangeboden in bedrijf, 
omgeving Weiteren Aan echtpaar, 
man arbeider, vrouw huisbewaarster 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator Oswald van Ooteghem, tel 
091-3072 87 

N 63 

Woonhuis met bijgebouwen van ge
wezen boerderij, alles in goede staat, 
voorgevelbreedte 30 m. te koop Bad-
Kamer -I- garages Zeer centraal en 
toch buiten drukte gelegen Ligging 
Molenkouterstraat 4, Schoonaarde 
Kontakt via Herman VD Abbeele, 
Losweg 11 Schoonaarde. tel 052/ 
42 3549 N60 

De staking op de BRT, bedoeld 
om enkele tientallen dames 
van de mess in het vaste kader 
te brengen valt bij het brede 
publiek bepaald niet in de 
smaak. De BRT-leiding kijkt te
gen het gebeuren nogal onge
lukkig aan, daar de staking in 
feite gericht is tegen een stand
punt van... de regering. 

WATERTEKORT 

In dit gezegend land is alles 
mogelijk. De ene keer krijgen 
sommige streken water te veel 
— en dat gebeurt elk jaar 
omdat de Belgische rege
ringen inzake waterwering 
schromelijk in gebreke bli jven 
— de andere keer is er water 
te kort zoals nu in het Pajotten-
land en in Limburg. Eveneens 
wegens gebrek aan zorg en 
vooruitzicht bij de zgn. verant
woordeli jke overheid. Is er in 
het ene geval gebrek aan goe
de dijken, in hel andere geval 
heeft men al die jaren nagela
ten waterkommen aan te leg
gen. In beide gevallen dus on
verantwoordeli jkheid en ge
brek aan vooruitzicht. En noch
tans, in de taal van de Belgi
sche voogden is «gouverner 
prèvoir- . . . . 

B E Z O E D E L I N G 

Tot vóór enkele maanden vloei
de het bergriviertje Berwijn 
glashelder door de Voerstreek. 
Door het lozen van afvalstof
fen door de Luikse kolenmijn 
van Blegny-Trembleur is het 
water nu gitzwart. De veld
wachter van Moelingen zond 
reeds herhaaldelijk stalen be
vuild water naar het Instituut 
voor Epidemiologie en Hygie
ne te Brussel, dat echter na 
één jaar nog geen kik gaf. Mis
schien zal daarin verandering 
komen nu het Instituut voor 
Bosbiologie machtiging kreeg, 
natuurwateren te onderzoeken 
en voor de Berwijn reeds vast
stelde dat de bezoedeling de 
toegelaten graad duizendvou

dig overt ref t ! Dat daardoor fau
na en flora om hals werden 
gebracht is zo klaar als... 
pompwater (maar dan niet te 
Moelingen)... 

NIET O V E R B O D I G 

Bij wijze van spreken liggen 
heel wat VU-parlementsleden 
voortdurend op de loer, om 
overtredingen van de taalwet 
te ontdekken en de verantwoor
delijke ministers op hun taak 
terzake te wijzen. Sommigen 
(w.o. zekere franstalige dag- en 
weekbladen) vinden dat over
dreven. Ze zien echter het on
derling verband niet, doch sta
ren zich blind op één geval. Er 
zijn echter nog veel te veel 
« gevallen » om niet waakzaam 
te blijven. Is het niet onge
hoord dat in de diensten van 
het zeewezen, met name in de 
boekhouding, de taalwet tot 
voor zeer kort sistematisch 
overtreden w e r d ; dat in een 
zgn. Bruggenburo de vergade
ringen in het Frans worden 
gehouden en dat de verslagen 
in het Frans worden opge
maakt omdat de voorzitter een 
eentalige Waal is , dat in vele 
diensten de Vlamingen stelsel
matig naar de lagere of adjunkt-
funkties verwezen worden. 
Enz., enz. enz. Vermits de kleur-
partijen nog steeds geen echte 
Vlaamse refleks hebben moe
ten de VU-parlementsleden 
wel aan •• mollenwerk» doen. 
En als ze daarbij al eens een 
steek laten vallen, het aantal 
scheve door hen rechtgetrok
ken toestanden vergoedt de 
fouten ruimschoots ! 

R O O D EN FRANSTALIG 

Blijkbaar maakt het Portugese 
voorbeeld school in verschei
dene Europese landen, wat de 
infiltratie van het leger door 
links betreft. De Gazet van Ant
werpen weet in elk geval een 
snelle toename van de socialis
tische invloed in het officieren
kader van het Belgisch leger 
te melden. Met naam en toe
naam worden de officieren ver
meld, die met de socialistische 
partijkaart op zak sleutelposi
ties innemen. « Toevallig •> is de 
overgrote meerderheid van de
ze officieren ook eentalig 
Frans. Als toemaatje vernemen 
we trouwens dat de generale 
staf de aanwerving van neder-
landstalige vri jwil l igers tegen
werkt. Om o.a. het overwicht 
van franstalige officieren te 
kunnen handhaven. Intussen 
beweren de opeenvolgende mi
nisters van Landsverdediging 
steeds opnieuw, dat op dat 
vlak het evenwicht werd be
reikt of op het punt staat, ver
wezenlijkt te worden. Dag Jan ! 

T A A L E V E N W I C H T 
O P Z I J N B E L G I S C H 

Terwijl de frankofone fanatici 
moord en brand schreeuwen 
over de taaiverhoudingen in 

ABOS en ASLK waar ze noch
tans ruimschoots aan hun trek
ken komen o.m. dankzij verval
ste cijfers) blijven ze in vele 
andere diensten het schoon en 
slecht weer maken. Zo bvb. in 
de Dienst voor de Overzeese 
Sociale Zekerheid (DOSZ) 
waar de nederlandstaligen de 
minst interessante funkties 
hebben, waar er nog steeds 
geen taalkaders bestaan (on
danks herhaald aandringen), 
waar onlangs zes franstaligen 
(en geen enkele nederlandstali-
ge) tot bestuurschef werden 
bevorderd, een graad die tot 
aan deze benoemingen geen t i 
tularis kende. Op vraag van 
VU-kamerlid De Kegel, die dit 
geval aan minister Van Elslan-
de sinjaleerde en wou weten, 
waarom hieraan niets gedaan 
wordt, antwoordt de minister 
dat hij niet kan antwoorden 
omdat er klacht werd inge
diend legen deze benoemin
gen bij de Raad van State. Dat 
zou de minisier nochtans niet 
mogen beletten, ook taalka
ders bij DOSZ in te voeren. Of 
moeten we ook hier de radi-
kale splitsing eisen ? 

BURGERLIJK 

Door een beslissing van de 
ministerraad werd de ambtena
ren bevolen, zuiniger te zijn 
o.m. door hel gebruik van 
dienstwagens met een lager 
PK. VU-kamerlid Emiel Van-
steenkisle vroeg zich echter 
— terecht — af, waarom naar
mate we hoger in de hiërarchie 
klimmen, het aantal toegelaten 
PK's eveneens stijgt. Waarom, 
aldus het kamerlid, niet voor 
iedereen dienstwagens met 
een zelfde aantal PK's ? Ver
mits bovendien voor iedereen 
de maximumsnelheid van 120 
km. geldt is er ook geen enkel 
argument om een wagen van 
meer dan 9 PK's in rekening te 
brengen. Tenzij men m dit aan
tal boven 9 eenheden een sta-
lussimbool ziet (zoals men dat 
steeds heeft gedaan Nvdr). 
Blijkbaar wel, te oordelen naar 
Tindemans' lakoniek antwoord 
«op grond van de vroegere 
beslissing werd nog een be
paald onderscheid bewaard, 
hetgeen steeds hel geval is in 
sterk gehiérarchiseerde dien
sten zoals het Openbaar 
Ambt - . . . 

STEUN 

DE AKTIE 

BRUSSEL 

TIEN TIEN 
Zie blz. 9 

Onze spelers in Den Haag even voor het begin van de voetbalinterland der Lage Landen tussen parlementairen Van links 
naar rechts Willy Kuijpers. Luk Van Steenkiste. Andre De Beul. Paul Peeters en Mik Babyion. reeds duidelijk naar de 
tegenstrever, speurend' 
Vijf van de elf - Belgen - kwamen uit VU-stal, zeg nou zelf is dat geen puik vijftal' Voor een uitgebreid verslag van deze 
wedstnjd zie hiernaast • Oranje boven » 

(Foto WIJPRESS) 
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ZON EN ROOKBOMMEN VOOR BOUDEWIJN 
De Blijde Intrede van Boudewijn en Fabiola in het 
zonovergoten Antwerpen is maar een zure bedoe
ning geworden. 
De waarde landgenoten waren maar matig opgeko
men om hun vorsten toe te juichen. Daardoor lie
pen de paar honderden manifestanten van VMO, 
Were Di, TAK en NAG (Nationale Aktiegroep — 
een afsplitsing van Were Di) sterk in het koninklijke 
oog. 
De geskandeerde slogans « Amnestie !» en « Repu

bliek I» zullen dan ook scherp in de oren blijven 
naklinken van het vorstenpaar en de Antwerpse 
hoogwaardigheidsbekleders die duidelijk uit hun 
lood waren.. 
De politie greep hardhandig in en hield enkele mani
festanten aan wat onvermijdelijk tot nieuwe beto
gingen en akties zal leiden. 
Gaf de Metropool Boudewijn geen vuurwerk kado, 
rook- en knalwerk was er bij de vleet I 

(foto's DANN) 
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BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL 02 /2510386 
4/te grote uitgaven 
en ook. alle kleine 

p.v.b.a. 
L IERSEVLOERHANDEL 

Lisperstraat 49 — 2500 Lier 
T e l : 031/80.14.71 
BTW 404 067 059 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
(031/3745 72} 

BOUWBEDRIJF 
L U C I L E G E M S 

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

Uit sympathie 

A L - A L keukeninrichttngen 
Jan Claes 
Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016 /234794 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 06 43 
Na 18 u 4254642 

Dames en heren, in uw belang 
vyendt U voor uw 

SCHILDER. BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EM Z O O N ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Slri j tem 

Tel.: 054/33.37.56 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 050/35404 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUÜf^S - VESTONS - BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest , 52 Antw«rp«n Tel. 03 31.35 83, 

RESTAURANT DE XVI ' EEUW 

Lakenstraat 120. 1000 BRUSSEL 
Uitgebaat door eer echte Tunesische 

Vlaamse vnend 

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

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molensir. 78 — 2921 Nieuwenrode 

Tel.: 015/71.12.40 

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

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/46.1188 - 46.24 77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.1742 - 4417 43 

MIELE - AEG - L INDE 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel.: 02/268.14.02 

VLAANDEREN 
MAG HET BETALEN... 
VU-senator Rob Vandezande (Leuven) vroeg aan de Minis
ter van Financien wat : 
1 ieder gewest aan kapitalen inzamelde in de Nationale 

Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid gedurende 
de jongste 5 jaren ; 

2. ieder gewest gedurende dezelfde periode van de NMKN 
kreeg . 

3 welk de personeelsbezetting was per taalrol op 1 januari 
1976 

Ziehier het antwoord van de minister • 

A. INGEZAMELDE KAPITALEN VIA KONTAKTPUNTEN 
(in miljarden) 

Vlaanderen 

Wallonië (*) 

Brussel-
hoofdstad 

BELGIË 

1970 

4,043 

1,312 

0,228 

5,583 

1971 

4,650 

1,635 

0,326 

6,700 

1972 

5,300 

1,700 

0,406 

7,450 

1973 

6,150 

2,020 

0,458 

8,630 

1974 

8,870 

3,015 

0,468 

12,360 

(*) Duits taalgebied inbegrepen i 

B. INSTITUTIONELE BELEGGERS EN 
INSCHRIJVERS OP OPENBARE LENINGEN 

Die zijn met ingedeeld per gewest, doch er mag aangenomen 
worden dat ze dezelfde proportie vertegenwoordigen als hier
boven Daardoor wordt de totale som : 

1, 
2. 
3. 
4, 
5. 

in 1970 
in 1971 
in 1972 
in 1973 
in 1974 

20 miljard 
23 miljard 
15 miljard 
17 miljard 
31 miljard 

Bij dit alles zijn de deposito's niet inbegrepen. 

C. WAT KREGEN DE GEWESTEN 
GEDURENDE DIE JAREN? (in miljarden) 

Vlaanderen 

Wallonië (*] 

Brussel-
hoofdstad 

BELGIË 

1970 

13,300 

5,700 

3,500 

22,700 

1971 

13,600 

4,700 

1,600 

20,100 

1972 

11,300 

8,300 

4,100 

23,800 

1973 

14,800 

11,900 

1,200 

27,900 

1974 

18 

14,200 

0,937 

33,100 

(*) Duits taalgebied inbegrepen i 

De Minister schijnt wat geschrokken te zijn van deze cijfers, 
die met zo gunstig zijn voor Vlaanderen. Hij houdt voor dat de 
toegekende kredieten kunnen schommelen door het toeken
nen van belangrijke kredieten in een bepaald jaar. Wij ont
houden echter uit dit alles dat Vlaanderen ongeveer 3 maal 
méér kapitalen bijeen brengt als Wallonië en 20 maal meer 
dan Brussel. Brussel ontvangt evenwel minstens 6 maal méér 
dan het bijbrengt en in 1970 en 1974 ontvangt het ongeveer 
20 maal méér dan het bijgedragen heeft Wallonië krijgt in 
1970 en 1971 ongeveer 4 maal méér dan het bijgedragen 
heeft, in 1972 ongeveer 6 maal meer, in 1973 ongeveer 7 
maal meer en in 1974 meer dan 4 maal meer. 
Vlaanderen krijgt ongeveer 3 maal meer dan het bijdroeg in 

1971 en 1972 in 1973 ongeveer 2 maal. in 1974 slechts 1 1/2 
maal. Wij onthouden ook uit die tabellen dat de som die Vlaan
deren kreeg ongeveer stationair bleef met uitzondering van 
1974, terwijl voor Wallonië de som vrijwel voortdurend groter 
werd. Voor Brussel kent men hoogten en laagten, doch alles
zins werd het boven zijn stand bedeeld. 

D. PERSONEELSSTERKTE 

Iedereen zou verwachten dat de personeelsbezetting nave
nant de inbreng zou zijn en het smoesje van de niet-identifi-
ceerbaarheid van de institutionele beleggers (ook hier is er 
toch een inbreng per gewest) en van de inschrijvingen op 
openbare leningen geloven wij niet. Ziehier de personeelsbe
zetting : 

Algemene direktie 

Kaderpersoneel 

Uitvoerend personeel: 
Kategorie 6 
Kategorie 5 
Kategorie 4 
Kategone 3 
Kategorie 2 
Kategorie 1 

TOTAAL (804 personeelsleden) 

NED. 

2 

70 

38 
87 

132 
73 
44 

7 

453 

FR. 

3 

59 

33 
62 
81 
62 
41 
10 

351 

De personeelsbezetting staat dus met in verhouding tot de 
inbreng en het overwicht van Vlamingen is te vinden in de 
lagere regionen. Een klassiek Belgisch verschijnsel! 
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ONTWIKKELINGSHULP 
EN 
ONTWIKKELINGSLANDEN 
In de politiek van de rijke landen 
yvarrelt een blaas vol schijnheilig
heid rond die moet doorgeprikt 
worden, nl. de voorstelling van de 
ontwikkelingshulp die men ons op
dist. 

Het enorme en hemeltergende 
verschil in welstand tussen rijke 
noordelijke en arme zuidelijke lan
den is er altijd geweest. Na het 
einde van de tweede wereldoor
log werd men zich van het pro
bleem bewust. De afstanden wor
den groter omdat (tot voor kort] 
de welstand van de rijke landen 
vanwege hun technologische 
voorsprong bijna in een wiskundi
ge reeks stijgt en de verhoging 
van welstand van de arme landen 
ten allerhoogste in een rekenkun
dige reeks. Daarvan wordt het 
effekt dan nog tenietgedaan door 
de bevolkingseksplosie in de ar
me landen volgens een wiskundi
ge' reeks. 

Daarenboven komt dat de ver
schillen tussen de « wilden »ea de 
«beschaafden», in vorige 
eeuwen als vanzelfsprekend 
aanvaard, (voor zover de «wil
den » er zich bewust van waren), 
nu van weerszijden onaanvaard
baar geacht worden. 
In deze algemene termen gefor
muleerd wordt het vraagstuk van 
de onderontwikkeling te grof sim
plistisch gesteld zodra men het 
afzonderlijk voor ieder ontwikke
lingsgebied benadert. Even grof 
gesteld de slogan van «zoveel 
% » van het nationaal produkt 
voor te behouden voor ontwikke
lingshulp. Ook al zou men dat % 
bereiken, zegt dit niets want uit 
de naakte cijfers van een staats-
budget kan men niet aflezen of 
de bedragen een aalmoes zonder 
meer vertegenwoordigen ofwel 
improduktieve militaire hulp ofwel 
een uitgave voor investeringen 
voor dewelke de «gever» al te 
goedkope prijzen bedingt voor te 
leveren grondstoffen. Overigens, 
de slogan van de «zoveel % » 
heeft vanwege de krisis al enige 
tijd een deuk gekregen. 
De karitatieve hulp voor één of 
ander dorp of gebied in een ont
wikkelingsland bestemd is een 
druppel op een hete plaat die wel 
van belang is om onze mensen te 
sensibiliseren. In feite het vijffrank-
stukje dat men in het busje steekt 
bij de geldomhaling op een avond
feest waar onze elite-lui tweedui
zend frank aan uitgeven. 

Het inzamelen van voedingsmid
delen, geneesmiddelen of kleding 
in natura heeft niet veel meer dan 
een psychologische waarde. 
Daar komen de kosten van ver
pakking en vervoer bij kijken en 
de bruikbaarheid ter plaatse. 
Evenmin als men de nood van 
ons 19de-eeuws proletariaat kon 
oplossen met kristelijke liefdadig
heid of laïcistische filantropie, kan 
men daarmede het probleem van 
de onderontwikkeling te lijf gaan. 
Het is een politiek probleem waar
bij overwegend politieke wil en 
politieke medikamenten te pas ko
men, ledere staat, ook een kleine 
staat als België, maakt er zich 
hypokriet te gemakkelijk van af 
door te doen alsof men alleen 
maar wachten kan op multi-natio-
nale initiatieven tot sint juttemis. 
Deze heilige sint juttemisdag zou 
dan wel een zwarte maandag 
kunnen zijn als wij ontwaken in 
een onomkeerbare ekonomische 
debacle of gewelddadige ingreep. 

Men moet zich immers niet inbeel
den dat één miljard mensen zó 
maar goedschiks van honger zul
len willen doodgaan om onze eli
tes toe te laten verder te fuiven 
of onze intellektuelen voort te 
laten diskussiëren en demonstre
ren over het geslacht van de 
Engelen van Marx, Trotzky of 
Mao. 
Politiek varen wij, Europeanen, so
lidair in dezelfde schuit: de Euro
pese Staten en ook de Europese 
sociale klassen. Fundamenteel 
zijn de belangen en is de zelf
zucht van onze kapitalistische ma
nagers, van onze geschoolde ar
beiders en van onze intellektue
len dezelfde. Hun probleem is het
zelfde : ofwel tot het bittere einde 
vasthouden aan de verhoging 
van onze welstand ofwel onze 
grijze hersenstof redelijk gebrui
ken om er wat aan te doen. 

WAT ER AAN TE DOEN ? 
Ruw bekeken zijn er drie soorten 

ontwikkelingsproblemen: 
— onze hulp aan de ontwikke

lingslanden 
— verhoudingen onder de ont

wikkelingslanden zelf 
— sociale verhoudingen in ieder 

ontwikkelingsland. 

Onze hulp : 
De armste gebieden zijn die wel
ke ons zelf weinig of niets te bie
den hebben. Moeilijk! In deze 
gevallen kan er voorlopig alleen 
gedacht worden aan middelen 
om de hongersnood te bestrijden, 
d.w.z. in deze landen de land
bouw vooruit helpen. 
Er zijn gebieden die grondstoffen 
bezitten en produkten kunnen le
veren. Dan komt het aan op « not 
aid but trade» (geen hulp maar 
handel). Op voorwaarde echter 
niet het mes op de keel te zetten 
en de eerlijke prijs te betalen. 
Daar hebben wij reeds in het 
eigen vlees te snijden o.m. met de 
werkverschaffing voor onze men
sen. Menig ontwikkelingsland be
zit onmetelijke rijkdommen in zijn 
ondergrond en een massa ar
beidskracht. Moeten wij alleen 
maar er alles weghalen (grond
stoffen en gastarbeiders) of met 
de nodige know-how helpen om 
de eigen ekonomie bloeiend even
wichtig te maken ? 

VERHOUDINGEN ONDER 
DE ONTWIKKELINGSLANDEN 

De olie-landen zetten hun mes 
niet alleen op onze Europese vet

te buik maar wurgen tevens de 
olie-arme ontwikkelingslanden. 

SOCIALE VERHOUDINGEN 

Êr tekent zich een ir.tern pro
bleem af in de ontwikkelings
landen zelf. De ontwikkeling ver
spreidt zich als het water uit de 
sproeier van een douche. De 
hoogste laag wordt overvloedig 
besproeid. Het volstaat b.v. rond 
te wandelen in een Noordafri-
kaanse stad om te zien dat naast 
de nog analfabete jochies en 
meisjes in lompen gekleed, er 
zich een intellektuele jeugd be
weegt, Europees gekleed en ge
manierd. Jonge mensen die 
school lopen in lycea die niet veel 
moeten onder doen voor ons 
sekundair onderwijs. Hoe zullen 
de klasse-verschillen worden op
gevangen ? 
In welke politieke strubbelingen 
en strukturen ? 
Er tekent zich niet alleen een 
dominantie af maar tevens een 

kultuurkloof. Zal deze nieuwe in-
telligentia zich van haar volk kultu-
reel distanciëren ? Indien er ter 
wereld één volk is dat hierover 
kan meepraten zijn wij, Vlamin
gen, het wel die de sociale weer
slag van het franskiljonisme ken
nen. In vele Afrikaanse landen 
handhaaft Frankrijk zijn kulturele 
dominantie als wapen van politie
ke macht. 

Graag toegegeven dat zulks min
der onzedelijk is dan de ontwikke
lingshulp te misbruiken om militai
re bazissen of bezetting af te 
dwingen. Alleen de zéér groten 
(zowel «links» als «rechts») heb
ben dit laatste schoentje aan te 
trekken. 
Hun plaats is ook op de beschul-
digdenbank wanneer zij korrupte 
bloedig tyrannieke regimes steu
nen terwille van hun wereldmacht 
of van de dividenden van hun mul
tinationals. 

Dr. M. van Haegendoren 
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ZWARE FRUSTRATIES BIJ DE VAKBEWEGING 
(Jeeveedee) Willem Kok. de grote baas 
van de Nederlandse vakbeweging, |-ieeft 
enkele dagen geleden in een televisie-inter
view gezinspeeld op de mogelijkheid van 
een politieke staking bij het begin van het 
tweede halfjaar van 1976, op 1 juli dus. Hij 
zei dit naar aanleiding van de grote tegen
stelling die binnen de vakbeweging is ont
staan over de hoogte van de loonkompen-
satie die vanaf die eerste juli aan de Neder
landse arbeiders verstrekt zal worden. Zal 
er 2 1/2 procent méér in het loonzakje zit
ten of wordt de verhoging 4 a 4 1 /2 pro
cent, dat is het grote twistpunt. Wordt het 
2 1 /2 proCent, dan dreigen de werknemers 
massaal te staken. En dat wordt gezien als 
een politieke staking, want de regering-Den 
Uyl is — vooralsnog — niet zinnens ook 
maar een cent méér toe te staan dan die 
2 1 /2 procent. 

Binnen de vakbeweging heerst over deze 
kwestie een absolute verdeeldheid. Sinds 
enkele maanden zitten de grootste twee 
Nederlandse vakcentrales, het socialistisch 
georiënteerde NVV (Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen) en het NKV (Neder
lands Katollek Vakverbond) samen In één 
federatie, en de leiding van deze federatie 
met de socialist Willem Kok aan het hoofd 
is bereid zich aan de wens van de regering 
te houden. Slechts door de loonkompensa-
tie te beperken tot 2 1 /2 procent, aldus de 
regering, kan er iets in huis komen van de 
lange-termijn-planning met betrekking tot 
de werkloosheidsbestrijding. Een verhoging 
van de lonen met 4 tot 4 1 /2 procent bete
kent voor de patroons een zodanige loon
kostenstijging dat nieuwe ontslagen onver
mijdelijk worden en dat de toch al schrikba
rende werkloosheid (meer dan tweehon
derdduizend « officiële » werklozen plus nog 
eens vele tienduizenden •< verborgen » werk
lozen die ook sociale vergoedingen ontvan
gen) sterk zal toenemen, volgens de rege
ring nog steeds. Zij steunt daarbij op uit
spraken van ekonomen die een toename 
van dertig- tot veertigduizend werklozen in 
het vooruitzicht stellen als bij de loonkom-
pensatie niet gematigd wordt. 
Maar de bij de vakbondsfederatie aange
sloten afzonderlijke vakbonden weigeren 
die visie te aanvaarden. Zij vinden de som
bere voorspellingen van de ekonomen 
slechts natte-vinger-werk. En bovendien 
zijn zij sinds nieuwjaarsdag met zoveel pnjs-

verhogingen gekonfronteerd dat volgens 
hen een kompensatie van minstens 4 pro
cent rechtvaardig en absoluut noodzakelijk 
is. Met nieuwjaar immers kregen de Neder
landse werknemers geen loonsverhoging, 
doch slechts een kompensatie wegens de 
gestegen prijzen tijdens het tweede half
jaar van 1975. In feite betekende dat achter
uitgang, want de verhoging van prijzen van 
levensmiddelen, kleding, openbaar vervoer, 
posterijen, enz. is in 1976 even hardnekkig 
als voorheen doorgegaan. Op 1 juli zal die 
stijging — volgens het bekende index-princi
pe — ongeveer 4 1 /2 procent bedragen en 
de meeste leden van de grote vakbonden 
uit handel en industrie eisen daarom een 
volledige kompensatie. Anders immers zul
len ze er met hun besteedbaar inkomen 
nog verder op achteruit gaan. 

Gezien dit standpunt van de vakbondsle
den is het te begrijpen dat de leiding van de 
federatie in een lastig parket zit. Zélf zou zij 
de regering willen steunen, maar ze kan 
natuurlijk niet dwars tegen de mening van 
honderdduizenden van haar leden hande
len. Slagen Kok en zijn bestuurders er de 
komende weken niet in de gewone vak
bondsleden te overreden, dan zou de rege
ring op grond van «onenigheid binnen de 
vakbeweging» wel eens kunnen terugke
ren naar het oude middel van een loonwet 

Die zou dan bindend worden opgelegd en 
werkgevers noch werknemers zouden dan 
iets in de pap te brokken hebben. In dat 
geval wil de vakbondsfederatie best mee
doen aan een proteststaking (van een uur 
bij voorbeeld !) maar het is duidelijk dat ze 
daarmee mets zal bereiken. Voorlopig is 
daarom een bikkelhard gevecht te verwach
ten tussen de leiding van de federatie en de 
besturen van de grote vakbonden over het 
uiteindelijke standpunt dat men tegen 1 juli 
zal innemen. Hoe hoog men het in de vak
bonden wil spelen blijkt wel uit het feit dat 
op verschillende vergaderingen de eis 
werd gesteld : « Volledige prijskompensatie 
of aftreden van de regering ». Een kreet die 
overigens dagelijks ook te lezen is in het 
kommunistisch dagblad De Waarheid. En 
met name de NVV-vakbonden tellen nogal 
wat kommunisten onder hun leden... 

Er is nog een tweede zaak waarmee de 
Nederlandse vakbeweging danig in de nes

ten zit. Dat is de wet op de verdeling van de 
extra winsten in de grote bedrijven, de 
zogeheten Vermogensaanwasdeling, kort
weg met VAD aangeduid Die wet is na 
heel wat politieke strubbelingen thans op 
komst Een jaar of twintig terug had de vak
beweging die vermogensaanwasdeling 
hoog in haar vaandel staan. Toen zo rond 
1960 de loongolven opstaken en alle wer
kende Nederlanders met sprongen in hun 
inkomen vooruit gingen, verdween het ver
langen naar meedelen-in-de-winst naar de 
achtergrond. De regering-Den Uyl pakte 
drie jaar geleden het plan opnieuw op, en 
min of meer tegen wil en dank moest de 
vakbeweging het spelletje wel meespelen. 
Nu puntje bij paaltje is gekomen en de wet 
binnenkort gestemd zal worden, blijkt de 
VAD echter niet zo heel veel voor te stel
len. Van de extra winsten namelijk zullen de 
arbeiders tien procent krijgen, terwijl negen
tig procent naar de kapitaalverschaffers 
gaat. Feitelijk valt er voor de werknemers 
dus maar een fooi af. Ze zien dan ook niet 
in hoe een dergelijke wet iets kan verande
ren aan de maatschappelijke strukturen, 
het bekende stokpaardje van Den Uyl 
Maar wat de vakbonden nog meer stoort 
is het voorschrift dat die tien procent in een 
groot fonds moeten worden gestort waar
uit dan weer een speciale pensioenkas 
wordt gevormd. Rechtstreeks heeft dus 
geen enkele werknemer ook maar iets aan 
die tien procent, terwijl de kapitaalverschaf
fers wel vrij over hun negentig procent kun
nen beschikken. Men begrijpt dat de vakbe
weging over dit alles niet zo erg is ingeno
men. Sommigen vinden het maar een fop
speen van de regering die voor de zoveel
ste keer weer eens « aan de kant van het 
kapitaal» zou heboen gestaan. Toch is dit 
wellicht maar schijn, want ook in dit geval 
speelt de werkgelegenheidspolitiek zwaar 
mee. En de moeilijkheid is dat zo weinig 
mensen in staat en bereid zijn om op wat 
langere termijn te denken, terwijl de over
heid dat in elk geval probeert. Al met al zijn 
het daarom frustrerende weken voor de 
Nederlandse vakbeweging, die daarnaast 
herhaaldelijk haar onmacht moet bekennen 
bij de nog steeds optredende gevallen van 
bedrijfssluiting. Geen wonder dat de kloof 
tussen leden en leiding juist nu ernstige vor
men aanneemt 
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IN DE SENAAT 

ONDERWIJSWERELD 
BIEDT TROOSTELOZE 
AANBLIK 
VU-senator Coppieters « rekwireerde » hof
felijk doch scherp tegen de onderwijspoli
tiek van minister Decroo Hij deed dat in het 
kader van het debat over de onderwijsbe
grotingen van 1975 en 1976 Na een alge
mene inleiding pleitte de redenaar voor rust 
en duidelijkheid omtrent de middenschool 
« maar we stellen vast dat de rationalisering 
van het lager onderwijs reeds twaalf jaar 
door de schoolpaktkommissie bevroren 
wordt» Het statuut van de leerkrachten 
van het vrij onderwijs, reeds bij wet van 
1973 wordt nog steeds met toegepast Vijf 
jaar voor dat in Nederland het geval was 
pleitte de bevoegde kamerkommissie er
voor het hoger onderwijs als een geheel te 

beschouwen «De universiteiten moeten 
met hervormd worden via subsidierege
lingen maar door de herziening van hun 
inhoud » 

En wat met de verruimde schoolpaktkom
m iss ie ' Ze werkt met aan een nieuw 
schoolpakt maar wil enkel het oude pakt 
bewaken Wordt zij op die manier geen hin
derpaal voor de onderwijshervorming"? 
Waarom geen nieuw onderwijspakt onder 
vorm van een k a d e r w e t ' De bewaking van 
de schoolvrede is de taak van een vaste 
nationale kommissie naar het voorbeeld 
van de kultuurpaktkommissie 
Voor het overige vraagt men zich af wie 

Le chateau de Laarne 
Via een mondelinge vraag vestigde VU-se
nator De Facq er de aandacht van minister 
De Backer op dat de beheerraad van de 
Koninklijke Vereniging der Historische 
Woonsteden grotendeels uit franstaiigen 
bestaat Dat zulks de met-toepassing van 
de taalwetgeving in de hand werkt is duide
lijk Senator De Facq noemde als voor
beeld de toestand in het kasteel te Laarne 
(OVL) waar de konservator geen Neder
lands kent de betrekkingen met Brussel en 
het personeel in het Frans gebeuren i 
Minister De Backer was het grotendeels 
met deze opmerkingen eens en deelde 
mede dat de vereniging in kwestie geen 
rijkstoelagen meer zal ontvangen zolang ze 
de taalwetgeving met toepast Bij het verle
nen van subsidie zal tevens als voorwaar
de de toegankelijkheid van de betrokken 
kastelen voor het publiek gesteld worden 

Onoordeelkundige propaganda 
VU-senator Van In noemde de propaganda 
voor de Vlaamse kust in West-Duitsland 

onoordeelkundig en klein-beigisch Met de 
kntiek en de aanbevelingen van Westtoens-
me werd zelfs geen rekening gehouden 
Minister Chabert nam in zijn antwoord 
eens te meer de centralistische politiek van 
het Kommissariaat-Generaal voor Toens-
me in bescherming 

Vreemde woorden 

Mocht de toepassing van de nieuwe Fran
se wet op het gebruik van vreemde woor
den een nadelige invloed hebben op het 
gebruik van het Nederlands in Frans-Vlaan
deren dan zal minister De Backer « stappen 
doen» Dit antwoord werd verstrekt op 
vraag van VU-kamerlid De Beul. 

Geen staatsprijzen nodig 
VU-kamerlid Nelly Maes was tijdens de 
bespreking van het dekreet-ontwerp voor 
een driejaarlijkse staatsprijs voor sociaal-
kultureel werk van mening dat Vlaanderen 
geen staatsprijzen nodig heeft doch des te 
meer «vorming, kritische evaluatie, ontwik-

• Vik Anciaux vroeg bij hoogdringend
heid te kunnen interpelleren over de loket-
tenkwestie van Schaarbeek Bij monde 
van premier Tindemans vernamen we, dat 
zopas een tweede brief aan Nols was ver
stuurd, waarin deze FDF-potentaat ver
zocht wordt, de taalwet toe te passen 

• VU-kamerlid Hektor Goemans vroeg 
mmister Chabert hoe het nu stond met de 
toekenning van een slopingspremie aan 
binnenschippers De minister kondigde 
aan dat een ontwerp ter zake op 14 mei 
door de kabmetsraad zal besproken wor
den 

• Toen het m de senaat op stemmen aan
kwam over de begrotingen van Nationale 
Opvoeding kon de nederlandstalige wel 
goedgekeurd worden, de franstalige niet 
daar de senaat eens te meer niet in getal 
was Tijdens de debatten waren bestendig 
met meer dan een paar mmisters en een 
vijftiental senatoren aanwezig 

• VU-kamerlid Jaak Vandemeulebrou-
cke vertolkte het standpunt van de VU in 
de kwestie van de ABOS-taalkaders Hij 
herinnerde eraan, dat de Vlaamse gemeen
schap voor 60 % bijdraagt in de financie
ring van de ontwikkelingshulp en dat dit 
aandeel voor dit jaar reeds 16 miljard fr 
bedraagt Daar tegenover staat dat het 
leeuweaandeel van de hogere en middel
bare funkties aan de frankofonen toevalt 
Wanneer FDP en RW de spoedige toepas
sing van de taalwet eisen gebeurt dit van
uit het besef, dat ook in deze sektor de 
tijd tegen de franstaiigen werkt omdat 
steeds meer jonge Vlamingen belang 
gaan stellen in ontwikkelingssamenwer
king Uiteindelijk moeten we pleiten voor 
de splitsing van ABOS opdat elke ge
meenschap de ontwikkelingshulp zou kun
nen verstrekken zoals ze dat wil en met 
eigen fiskale middelen In afwachting moe
ten de betrekkingen paritair verdeeld wor
den Ons kamerlid besloot met een scher
pe afwijzing van de FDF- en RW-agitatie 
rond dit tema «die op hef uiteenspatten 

nog overheid is op het gebied van de natio
nale opvoeding ' De vrijheid botst met de 
schaarsheid der middelen Gaan we naar 
een vrijheid zonder toekomst of naar een 
toekomst zonder vrijheid ? Intussen is er 
een ongelooflijke wildgroei aan de gang 
Senator Coppieters verdedigde met gloed 

keling en betrekkingen met het buitenland » 
Toch zou ze het ontwerp goedkeuren, met 
o a de hoop dat de eerste prijs zal gaan 
naar een werk dat de verzuiling door
breekt 
Terloops stippen we aan dat tijdens deze 
zitting alleen leden van de VU-fraktie mon
delinge vragen stelden 

V O E T B A L EN K A M P E E R T E R R E I N E N 

Daar de Nederlandse Kultuurraad vorige 
week dinsdag met in getal was kon er met 
geldig gestemd worden Dit belet met, dat 
er geen vragen werden gesteld en dat 
deze zitting een maat voor mets was Zo 
was de vraag van VU-senator Van In of de 
tv de kapitale voetbalwedstrijd Klub Brug
ge—Liverpool zou uitzenden de vedette 
van het vragenuurtje Het antwoord van 
mevrouw De Backer dat de tv deze cup
wedstrijd zou uitzenden, lokte applaus uit 
op alle banken i 
Dezelfde senator had minister Chabert om 
uitleg gevraagd over de politiek van de kul-
tuurraden ten aanzien van de kampeerter
reinen Uit het antwoord blijkt dat Vlaande
ren minder campings telt dan Wallonië (154 
tegen 326) Op grond van de gewijzigde 
situatie zijn de bevoegde diensten thans 
bezig met het klaar maken van de teksten 
om de bestaande koninklijke besluiten met 
betrekking tot het toerisme om te vormen 
tot dekreten, die dan aan de bevoegde 
instanties zullen worden voorgelegd 

van België zal uitdraaien > Gans de kam
panje getuigt trouwens van een ongehoor
de hipokrisie 

• VU-kamerlid Joos Somers wees er in 
een interpellatie minister Michel op, dat 
er grote verschillen bestaan m de voorlo
pige bedragen van schadevergoeding aan 
de geteisterden van Ruisbroek De minis
ter wees op het feit, dat de ene getroffene 
eigenaar van een woning is, een andere 
huurder Bovendien, aldus nog steeds de 
minister van Binnenlandse Zaken, is het 
de eerste keer dat er voorschotten als 
gevolg van een dergelijke ramp worden 
uitbetaald De ongelijkheden en fouten zul
len weggewerkt worden bij het opstellen 
van de definitieve vergoedingen 

• Het debat na de interpellatie Havelan-
ge over de taaikaders in ABOS werd woe
lig toen verscheidene van onze kamerle
den hun verontwaardiging luchtten over 
de verdraaiing van de waarheid door de 
frankofonen VU-fraktievoorzitter Anciaux 
stelde de schijnheiligheid van de frankofo
nen aan de kaak, daarin bijgevallen door 
Nelly Maes en Mik Babyion 

9 De bijzondere senaatskommissie die 
het ontwerp tot oprichting van een ram
penfonds moet bespreken heeft sinds 
weken met vergaderd Als het zo voort
duurt begint de parlementaire vakantie 
zonder rampenfonds Een reden te meer 
voor de mensen van Ruisbroek om nog 
kwader te worden ! 

het Vernieuwd Sekundair Onderwijs en ver
wierp de marxistische stelling als zou het 
VSO een opvoeding tot ongehoorzaam
heid zijn of voorbereiding op een klassen
maatschappij Het IS integendeel een opvoe
ding tot mondigheid maar in zijn huidige 
vorm zwaar gehypotekeerd Het beleid 
moet een beroep kunnen doen op geïnspi
reerde pedagogen en onderwijsdeskun
digen In plaats van enkele eerder toevalli-
g f51* ge raadgevers zou de minister op 
een nationale pedagogische researchinstel
ling moeten kunnen rekenen 
Sinds de invoering van het VSO zijn ver
scheidene problemen ontstaan, voor wel
ker oplossing mets wordt gedaan Er ont
breekt ook een samenhangende visie op 
de scholenbouw Het bestaande gebou
wenfonds voor rijksscholen wordt met 
door de minister gebruikt zodat het een nut
teloos instrument is geworden Volgens het 
132« boek van het Rekenhof deden er zich 
verdachte feiten met het Gebouwenfonds 
voor Senator Coppieters zal daarop laten 
terugkeren Te weinig ambtenaren van dit 
fonds halen niveau zodat de slechte wer
king met verwonderlijk is 
Vervolgens pleitte de senator voor een 
degelijke voorbereiding van de decentrali
sering, regionale planifikatie per streek, 
koordinatiekommissies, herwaardenng van 
de leraarstaak enz 

Intussen blijft het hoger onderwijs het zor
genkind In tegenstelling met goedkope 
beweringen is ons hoger onderwijs met 
gedemokratiseerd de arbeiderskinderen 
komen nog steeds hoofdzakelijk terecht in 
het niet-umversitair onderwijs Na de archi-
tektenopleiding even onder de loupe te heb-
bem genomen en het einde van de diskrimi-
natie van de tolkenschool te Brussel geëist 
te hebben besloot senator Coppieters als 
volgt «Naast het traditionele weten dient 
de wetenschap mee te werken aan de 
bezinning over een menswaardige toe
komst Ze moet onvoorwaardelijk in dienst 
staan van de waarheid en bepaalde zeker
heden aan het wankelen durven brengen 
Diensvolgens is het onverantwoord dat 
een hoogleraar eens benoemd zich met 
meer via een wetenschappelijke aktiviteit 
verder moet verantwoorden Intussen biedt 
de hele Belgische onderwijswereld een 
troosteloze aanblik » (R C ] 

• Tijdens het debat over de begrotingen 
van Nationale Opvoeding vroeg VU-sena
tor Janssen voor de zoveelste keer aan
dacht voor het Hoger Rijksinstituut voor 
Tolken te Brussel en klaagde hij ook de 
«diktatuur» van de wiskunde in het vige
rende onderwijsstelsel aan, een verplich
ting, die reeds vele studenten het leven 
heeft vergald 

• Ook VU-senator Rik Vandekerckhove 
vroeg zich tijdens het debat over de 
begrotingen van Nationale Opvoeding af, 
waarom zo weinig arbeidskinderen in het 
universitair onderwijs geraken De oor
zaak daarvan zal wel sociaal te situeren 
zijn, evenals de financiële oorzaken, de 
afstand e d m De PMS-centra zouden hier 
voor een betere onentering kunnen in
staan Ook de selektie laat te wensen 
over We zouden de moed moeten opbren
gen, de eerste kandidatuur grondig te her
vormen in de richting van een selektie 
Een derde beschouwing was gewijd aan 
de artsenopleiding men kan niet buiten 
de deelspecialiteiten in de universiteiten 
met vaste leerstoelen om, maar een sterke
re integratie van onderuit is wenselijk, 
vooral in de onvolledige universitaire cen
tra 

• Een voorstel tot resolutie ingediend 
door de hh Baert en Raskin betreffende 
de UNCTAD-konferentie IV te Nairobi 
werd m overweging genomen. 

• VU-kamerlid Valkeniers diende vier 
verzoeken in tot interpellatie, gericht tot 
de eerste minister en verscheidene minis
ters Ook VU-fraktieleider Anciaux wens
te de eerste-mmister te interpelleren 
over de lokettenzaak te Schaarbeek 

• Ook senator Vandezande wenste de 
eerste-minister te interpelleren over de 
lokettenzaak te Schaarbeek Deze inter
pellatie wordt heden donderdag ge
houden 

0 VU-senaatsfraktievoorzitter Jorissen 
protesteerde tegen de poging tot verda-
gmg van het wetsvoorstel betreffende de 
organisatie van het architektuuronderwijs. 

• VU-senatoren Jorissen en Coppieters 
dienden een resolutievoorstel in tot op
richting van een parlementaire onder-
zoekskommissie naar de oorzaken van de 
aanhoudende drijverijen tegen het Hoger 
Rijksinstituut voor Vertalers en Tolken te 
Brussel 
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KOMT DE JURA TOT RUST? 
Het Kongres van Wenen (1815) heeft het Jura-gebied dat 
onder het Ancien Régime aan de pnnsbisschop van Bazel 
toebehoorde, bij het Zwitserse kanton Bern gevoegd 
De Jura is overwegend Franstalig, het kanton Bern is een 
Duitstalig kanton Reeds in de 19e eeuw verwekte deze aan
hechting een uitgesproken onbehagen bij de Franstaligen 
Na de tweede wereldoorlog werd de Jura roerig De ekstre-
me vleugel van de autonomistische beweging schrok zelfs 
met terug voor bomaanslagen Generaal de Gaulle hield zijn 
beschermende hand boven de Jura-francité 
Het kwam zelfs tot incidenten tussen Parijs en Bern over de 
uitlevenng van een naar Frankrijk gevluchte Jura-autonomist, 
beschuldigd van geweldpleging 
De Zwitserse grondwet is éen van de weinige ter wereld die 
de «rechtstreekse demokratie » via het referendum institutio
naliseert 
In 1970 besliste het kanton Bern dat er een referendum zou 
worden georganiseerd Dit eerste referendum greep plaats 
op 23 juni 1974 
Resultaat 36802 stemmen vóór een nieuw kanton Jura, 
34057 stemmen tegen 
BIJ een tweede referendum (maart 1975) kreeg de zuidelijke 
Jurastreek de gelegenheid zich afzonderlijk uit te spreken 
22676 koos voor Bern - 11 905 voor de zelfstandige Jura 
In september 1975 greep zelfs een derde referendum plaats 
voor 14 gemeenten 
De Jurastreek valt alzo uiteen het noordelTjk gedeelte wordt 
een nieuw kanton, het zuidelijke blijft bij Bern 
Daar de autonomistische beweging overwegend gestuwd 
werd door de « Francite » in de Jura zou men verwachten dat 
het resultaat van het referendum zich volgens taalgrens afte
kent 
Dit was evenwel met het geval Het blijkt dat de Franstaligen 
in de zuidelijke Jura hun stambroeders uit het noordelijk 
gedeelte met volgden Zij reageerden met op de propaganda 
van de «Rassemblement Jurassien» Een aantal politieke, 
levensbeschouwelijke (katoliek-protestant) en andere motie
ven wogen door 
Hebben wij daar iets uit te leren"? 
Laten wij natuurlijk Zwitserse en Belgische toestanden en 
mentaliteit slechts omzichtig vergelijken 
Onze Franstaligen willen dat gemeenten uit de Brusselse 
rand zich bij een volksraadpleging zouden mogen uitspreken 
voor of tegen aansluiting bij Brussel 
Ten eerste is het referendum in de Belgische grondwet met 
voorzien Ten tweede Indien men dit voorrecht aan periferi-
sche Brusselse gemeenten zou toestaan ziet men met in 
waarom gemeenten in de Antwerpse, Gentse of Luikse omge
ving het recht met zouden mogen opeisen zich insgeli|ks uit 
te spreken voor of tegen aanhechting 
Ten derde Zij die er van overtuigd zijn dat overwegend 
Vlaamse gemeenten uit de Brusselse omgeving zich tegen 
de aansluiting bij Brussel zouden uitspreken kunnen zich ver
gissen De frankofone propaganda zou hun een aantal inge
beelde voordelen kunnen voorspiegelen als zij hoofdstede-
lingen worden 
Ten vierde Er bestaat een groot verschil tussen korrecties 
van grenzen in verwijderde grensgebieden om het onrecht 
van het staatsnationalisme ongedaan te maken en de uitbrei
ding van een centraal gelegen hoofdstad die haar ekspansie 
nastreeft door een wilde grondspekulatie en zulks ten koste 
van een der beide volken die haar hebben gemaakt en haar 
maken tot wat zij is 
Het Zwitserse federalisme is gebaseerd op diep ingewortel
de kantonnale vaderlandsliefde In België wordt het geba
seerd op het bestaan van twee volken die ieder hun histo
risch en wettelijk begrensd gebied bewonen 
Gesteld dat in een wel bepaalde Brusselse wijk de meerder
heid van de bevolking uit Marokkanen bestaat — zou deze 
wijk kunnen eisen als enklave de aanhechting bij Marokko te 
bekomen"? 

M.VANHAEGENDOREN 

W i e kan ons aan de zes eers te nummers helpen van 
het maandb lad « D E V O L K S U N I E » (1955), dat later 
evo lueerde tot het weekb lad « D e Vo lksun ie », waaru i t 
ons huidig weekb lad « W i j » zich on tw ikke lde 
N e e m kontak t met onze redakt ie Drukperss t raa t 20, 
1000 Brussel Tel 02 /217 97 98 ('s voormiddags) 

VOOR WAT, HOORT WAT 

De konfrontatie Leburton —Ley-
sen op 25 dezer voor de RTB 
was onbetwistbaar leerzaam inza
ke de struktuur van de gewestelij
ke autonomie Walen en Vlamin
gen streven wel beide naar een 
vorm V ,n zelfbeheer binnen het 
huidig Staatsverband, maar zaak 
is het een eerlijke formule te vin
den die beide landsdelen bevre
digen kan 

De Waalse federalisten gaan in 
dit opzicht misschien iets verder 
dan WIJ, maar waar hen het 
schoentje bleek te spannen, was 
bij de «verdeling der financies» 
Feitelijk zijn de Walen op dit stuk 
met redelijk, met konsekwent ze 
willen wel een eigen koers varen, 
maar ze houden zich met tevre
den met hun eigen inkomsteu Zij 
willen, tegen alle redelijkheid in, 
de haver blijven wegsnoepen uit 
de ruif van Vlaanderen, t t z zij wil
len op dit stuk de huidige toe
stand bestendigen de vrees van 
op een lager voet te moeten 
leven met eigen inkomen, naast 
een welvarender Vlaanderen 
maakt hen bang en onhandel
baar Evenwel zou volgens Vaast 
Leysen daar wel een mouw zijn 
aan te passen door het oprichten 
van een «Nationaal Solidanteits-
fonds», waar beide gewesten — 
Brussel inkluis — in tijden van 
nood en tegenspoed, zou kunnen 
uit putten, een mogelijkheid die 
alleszins voor Wallonië geruststel
lend kan zijn, in de onderstelling 
dat de Walen daarnaast blijk zou
den geven van goed begnp van 
wederkerigheid tegenover Vlaan
deren, door diens rechtmatige be
langen te erkennen en tegemoet 
te komen, zoals bv bij de gewest
vorming met twee, de begrenzing 
van Brussel tot de negentien 
gemeenten, de afschaffing der 
taalfaciliteiten e d want «ontvan
gen» zonder tegenpresteren is 
een egoïstisch pnnciep dat geen 
duur kent 

«Voor wat, hoort wat» luidt een 
Vlaams gezegde dat toevallig 
«geïllustreerd» wordt door het 
geval van de lokettenregeling te 
Schaarbeek, waarbij burgemees
ter Nols, alvorens het arrest van 
de Raad van State ten gunste^ 
van Vlaanderen uit te voeren, de 
eis stelt aan de arresten, voorde
lig voor zijn kamp, gelijktijdig ge
volg te geven 

J V d P, Gijzegem 

VERKEERD 

WIJ voeren de verkeerde oorlog, 
tegen de verkeerde vijand, met 
verkeerde wapens 
Niet Roger Nols is vijand nr 1 j 
maar wel het Brussels establish
ment dat het Nolsincivisme moge
lijk maakt en beschermt, en ons 
eigen Vlaamse Lamme-Goedzak-
kengeduld i 
Op het ANZ-zangfeest verleden 
jaar zongen wij, wild-entoeziast, 
met Jef Burm, de Schaarbeekse 
loketten omver — altans zo dach
ten we, onnozele halzen Een vol 
jaar nadien staan die loketten er 
nog Binnen een paar weken 
gaan we weer massaal zingen in 
't Sportpaleis, ik en wellicht velen 
met mij gevoelig* minder entoe-
ziast Passend ware het mis
schien een Dies Irae aan het pro
gramma toe te voegen 
Toch zal Valeer Portier weer 
krachtige taal spreken en het 
applaus zal er met om liegen, 
maar de gewraakte kwaal woe
kert onverminderd voort, omdat 
we bedelaars blijven bij de poort 
Zeer handig vanwege Roger en 
zijn FDF-boys, zich te verschuilen 
achter betwiste ASLK-taalka-
ders 
In het licht van de jongste feiten 
past nu alleen nog ons gespierd 
antwoord mettterdaad Een Vla
ming die naam waard, spaart niet 
langer unitair naar Bruxelles, 

maar federaal in Vlaanderen en 
broeder Waal doet hetzelfde in 
eigen streek 
Als Valeer Portier en Seppe Coe-
ne op het e k Zangfeest en IJzer
bedevaart de moed hebben de 
onmiddellijke opdeling te eisen 
van de vijf overheidsgeldzuigers 
Gemeentekrediet, NMKN, ASLK, 
Landbouwkrediet en Beroepskre
diet, in twee (geen dne) autono
me landszetels te Mechelen en te 
Namur, of elders in Zuid en 
Noord , zal zelfs La libre Belgique 
aan Nols en alle FDF-ers de levie
ten lezen parce que Bruxelles a 
besom de l'épargne flamande 
Gedaan dan het geknoei met taal-
kaders en vertikale bevorderings
kansen voor Vlaamse kaders aan 
de top Minder rampzalige pendel 
naar het «Capitale» waterhoofd, 
dat zo nodig moet verslanken 
Die splitsing heeft alleen voorde
len voor beide landsdelen want 
broeder Waal zal tal van kaders 
terug zien verhuizen naar de ei
gen landstreek tot opluchting van 
burgemeester Soens en zijn kolle
ga's van Nossegem tot Dilbeek 
Met de splitsing van de KUL, 
eveneens afgedwongen vanuit 
de basis, voor ogen, wachten wij 
met ongeduld op de Vlaamse poli
tieker die het wetsvoorstel tot ont
dubbeling indient, liever morgen 
dan overmorgen 
Aux grand maux les grands 
remèdes 
Flandna fara da se 

F V , Kampenhout 

Wi] ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijr 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
bneven De andere public-eren wi|, 
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 in een lezersbrief, 
IS met noodzakeli|k de onze 

De redaktie 

NOG ERGER 
Aan de zaken Nols, ASLK en 
ABOS, kan men gerust de schan
dalige toestand koppelen die er 
op Vlaams gebied bestaat in het 
BLIW (Belgisch Luxemburgs In
stituut voor de Wissel = Natio
nale Bank), beter gekend als 
IBLC (Institut Belgo Luxembour-
geois du Change) want gans de 
top is er Frans: de voorzitter, de 
direkteur, de sekretaris en drie 
dienstchefs op de vier. 
Deze heren moeten niet alleen 
het Vlaams personeel beoorde
len, maar ook beslissen over de 
soms uiterst belangrijke toela
tingen die aangevraagd worden 
door Vlaamse banken en in- of 
uitvoerders,, boeten opleggen 
aan Vlaamse overtreders, enz. 
en dit alles zonder dat er enige 
mogeli jkheid van beroep be
staat... 
Het zou de moeite lonen eens 
parlementair na te gaan of er 
geen faveurkens gegeven wor
den aan Waalse vriendjes. 
Dit alles heeft nog al wat meer 
belang op ekonomisch gebied 
dan de Ontwikkelingssamenwer
king en dit onevenwicht, dat al 
30 jaar bestaat, is nog al wat gro
ter dan in de ASLK. Waar bli jft 
het VVO ? 
En de Vlaamse parlementa
riërs ? 

N.N., Brussel 

RHODESIE: 
GOEDE EN SLECHTE 
ZWARTEN 

Wie Rhodesie alleen via de Wes
terse slecht geïnformeerde pers 
volgt zal wel enigszins verbaasd 
geweest zijn te vernemen dat 

plotseling vier zwarten er minister 
werden en zes andere adjunkt-mi-
nister lan Smith wilde immers 
geen zwarten in de regering ' 
De Sovjetpropaganda had echter 
onmiddellijk opium voor het volk 
klaar Het verdovingsmiddel is de 
idee dat deze zwarten slechts 
knechten zijn van de blanken 
Wie Rhodesie ooit bezocht of er 
de toestanden kent weet wel 
beter 
lan Smith heeft immers voortdu
rend opnieuw beklemtoond, ook 
tegen buitenlandse bezoekers 
dat hij zelf met tegen een zwarte 
meerderheid in de regering is 
gekant, op voorwaarde dat ze 
bestuursbekwaamheid bezitten 
zodat de ekonomische welstand 
zou kunnen worden gehand
haafd 
De blanken willen in Rhodesie blij
ven zo het kan en er hun werk 
voortzetten Met een zwarte lei
ding op zijn Amins zou dit natuur
lijk met kunnen Wel met zwarten 
die de ekonomische waarde van 
de blanken zouden beseffen en 
die met alleen hun persoonlijk 
voordeel zien doch ook dat van 
de bevolking in het algemeen 
Wie het hoofd van de stamhoof
den Jeremiah Chirau ooit heeft 
ontmoet zal zeker met beweren 
dat hij een « knecht» van de blan
ken IS, want hij is een indrukwek
kende persoonlijkheid die zijn me
ning met wegsteekt Alleen is hij 
meer gekant tegen de terroristen 
dan tegen de blanken van wie hij 
wil dat ze in Rhodesie blijven 
omwille van de ekonomische wel
stand, die zonder hen een kata-
strofale duik zou nemen Wat met 
wil zeggen dat hij zich bij een blij
vende blanke heerschappij zou 
neerleggen Integendeel Hij wil 
samenwerking zonder enige over
heersing 
HIJ IS er echter diep van overtuigd 
dat hij en de stamhoofden veel 
meer de zwarte meerderheid ver
tegenwoordigen dan de «vnj-
heidsstrijders» of «terroristen », 
die overwegend hun steun vin
den bij de stedelijke bevolking, 
die echter een minderheid is Ver
kiezingen bij de zwarten zou dus 
hoogstwaarschijnlijk een 3/4 -
meerderheid achter de stamhoof
den zien staan en geen 25 % ach
ter de revolutionaire vrijheidsstrij
ders Maar waar houdt men ver
kiezingen in de zwarte landen"? 
Hoe dan ook, aan de voorzitter 
van de stamhoofden Chirau zul
len de revolutionairen een veel 
onwilliger gesprekspartner heb
ben dan aan lan Smith Gesteld 
dat hij ooit een gesprek met hen 
wil 

De strijd in Rhodesie dreigt zich 
geleidelijk te verplaatsen naar 
een strijd van zwart tegen zwart 
Want de belangnjke macht van 
de stamhoofden schijnt de gemid
delde Europese journalist met te 
kennen Die zal hem nog vaak ver
rassingen bezorgen 

W J , Mechelen 

Abonnemenlendienst Volders 
straat 71 1000 Brussel 
Tel 02 /5125160 

Jaarabonnement 500 fr 
Halfjaarlijks 300 fr 
Driemaandelijks 150 fr 
Steunabonn 1 000 fr 
Losse nummers 16 fr 
Alle stortingen voor fiet blad op 
prk 000 0171139 31 van . Wi j . . . 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel 
Hoofdredakteur Paul Martens 
Redaktie en publiciteit Drukpers

straat 20 1000 Brussel Tel 
02/217 97 98 (liefst in de voor
middag) 

Verantw uitg Hugo Schiltz Te 
Couwelaerlei 135 2100 Deurne 
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AKTIE 

BRUSSEL TIEN TIEN 
De aktie « Brussel Tien Tien » die enkele weken 
geleden denderend op gang kwam, draait op volle 
toeren voort. We sloten vorige keer af op 
34500 fr., thans kwam er meer dan 50.000 fr. bi j ! 
Deze aktie is bedoeld als steun aan het arrondis
sement Brussel met het oog op de a.s. raadsver
kiezingen. We willen een zo doeltreffende Vlaam
se kieskampanje mogelijk, want hier vechten we 
in de voorste linies tegen de frankofone rassis-
ten, die alles wat Vlaams is in de Brusselse agglo
meratie stelselmatig vernederen en feitelijk willen 
vernietigen. Wij kunnen hen dit beletten o.a. door 
onze geldelijke steun aan de strijders in de voor
lijn. De Vlamingen moeten in staat zijn de Nolsen 
en andere despoten klinkend van antwoord te die
nen. 
UW bijdrage op postrekening nr. 000-0171139-31 
van «WIJ», met vermelding «BRUSSEL - TIEN -
TIEN ». Hier volgt de tweede lijst. Zorg ervoor (als 
je nog niets stortte) dat je bij de volgende lijst 
bent! 

TWEEDE LIJST 

V U Assebroek 
V L - C , Kortrijk 
Senator Persyn, Wingene 
V U Groot Harelbeke 
Kamerlid W Kuijpers, Herent 
V U Wetteren 
J G , Ekeren 
J Verlooy, Jette 
P De Raedemaecker, Lier 

2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
1000 
2000 

V U Geel 
V U Arr Oostende - Veurne - Diksmuide 
Kamerlid J Vandemeulebroucke, Oostende 
A Keppers, Zele 
J Vandewijngaert, Heusden (L) 
V U Gnmbergen 
V H , Ekeren 
V U Heverlee 
Kamerlid P Peeters, Kapelle-op-den-Bos 
H L, St -Pieters-Woluwe 
Norbert Danhieux, Vossem 
Cyriel Marckx, Tervuren 
Leo Van Humbeeck, Deurne 
V U Bornem 
Richard Jozef, Diksmuide 
H Hollanders, Gent 
Martin Bundervoet, Evergem 
Georges Verbiest, St -Niklaas 
V U Heist-op-den-Berg - Hallaar 
H Vanhautte, Menen 
J A Valhaeren, Mol 
Arr bestuur Aalst 

H Van den Abbeele, Schoonaarde 
Mathieu Bergmans, Opglabbeek 
Urbaan Franco, Oostende 
Valeer De Meyer, Aalst 
Karel Francq, Antwerpen 
VU-Ekeren 
Leo Van de Weghe, oud-senator, Oostende 

Totaal 2e lijst 

Algemeen totaal 

1000 
20000 

1000 
1000 
1000 
1000 

500 
1000 
1000 

500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 

500 
300 
200 

1000 
200 

1000 
5000 
1000 

200 
500 

1000 
1000 
2000 
1000 

57.900 

92.400 

Volwaardig Vlaming 
Volwaardig Brusselaar 

f 

,^^ yOUCSUNIE 
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Volksunie 

DOSFELINSTITUUT 

POLITIEKE BASISWERKING EN PARTICIPATIE 
OP GEMEENTELIJK VLAK 

Deze kursus omvat vier delen en handelt over. 
1 Inleiding Waarom VU op gemeentelijk v-lak f 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 Propagandavoenng 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 mandatans 
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 17 mei, 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) 

GEEL 19 mei, 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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Met deze superbon van 1000 Fr. 

brengt Succes Kleding U de weken van de 

I C Ü I T C MANTEL 
L t n i I E REGENMANTEL 
U koopt toch niet elk seizoen een nieuwe mantel. Daarom zijt U ook veeleisend bij de aankoop van uw nieuwe 

lentemantel. U wenst keuze U eist kwaliteit U verlangt de voordeligste prijs te betalen. Dan moet u beslist 

eens een ritje naar Niel - op amper 15 km van Antwerpen - ondernemen en . . . in Niel vindt U de grootste mantelspecialist 

van Vlaanderen! ^ . ^ . k i • ^ 

KLEEDJES EN 
JEANS FESTIVAL 

SUCCES KLEDING 
MEYERS TE NIEL: 
slechts enkele minuten rij
den om veel geld te sparen! 

5.000 
LUXE LENTEMANTELS 
betekent een keuze uit meer dan 
vervaardigd uit zuiver scheerwol en 
gekozen uit de mooiste collecties 
van de gekendste 
Europese modefabrikanten. 

betekent ook 
uw nieuwe lentemantel tegen echte 

FABRIEKSPRIJS 
kopen, want bij Succes Kleding Meyers 
vindt u reeds een prachtmantel vanaf 
de spotprijs van 

2.500 F. 

Succes Kleding heeft de 
Lentecollectie van Swall -
Cyclone de Paris - Bart-
son's - Macolux - Lord -
Icolux - Milo - Charm en 
vele anderen. 

WAARDEBON 
van minstens 1.000 F of 20% korting bij aanltoop 
van een damesmantel. 

NAAM 

STRAAT .. . 

GEMEENTE 

WIJ 
NIET GELDIG OP ESKAM-CADEAU-PRIJZEN 

Bon met recht op 20% korting 
Bij aankoop van een DAMES OF 
HERENREGENMANTEL 

Naam

straat . 

Plaats _ 

WIJ 
BON NIET GELDIG OP - ESKAM-CADEAU-PRIJZEN 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MANTELSPECIALIST 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 

ZATERD. VAN 9 TOT 18 UUR. 

ZON-, MAAN- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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ANTWERPEN 
r 

A N T W E R P E N (Arr . ) 

W I J 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, NJel, 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 met op de afspraak 

A N T W E R P E N 

DIENSTBETOON 

voor iedereen en zonder enige ver
plichting Elke maandag van 16 tot 
19 u in de Wetstraat 12, op het sekre-
tariaat van afdeling Antwerpen stad, 
door volksvertegenwoordiger A De 
Beul, bijgestaan door provinciaa 
raadslid Mevrouw Monseur 
VERKIEZINGEN 

Elk lid kan zich kandidaat stellen op 
onze lijst voor de komende gemeente
raadsverkiezingen Kandidaturer 
schnftelijk op het sekretariaat teger 

20 mei a s 

VUJO 
De afgevaardigde van V U J O bij hel 
bestuur mejuffrouw Erika De Motte 
Venezuelastraat 6/91 2030 Antwer 
pen, tel na kantooruren 422684 

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 308501 

B O R G E R H O U T ~ 

STEUNFONDS 

Met het oog op de komende gemeen 
teraadsverkiezingen doen wij een op
roep tot al onze leden en sympatisan 
ten om geldelijke steun Giften kun
nen bezorgd worden op ons sekreta 
naat Statielei 8 of langs onze bankre
kening 413-1066441-80 van Volks-
unie-Borgerhout met vermelding 
« Kiesfonds » 
OVERLIJDEN 

W I J betreuren het overlijden op 29 april, 
in de ouderdom van 88 jaar van Mw 
Van Eccelpoel-Hapers Wij betuigen 
onze innige deelneming aan ons ge
meenteraadslid en mevrouw Frans 
Dirks-Van Eccelpoel en familieleden 

EKEREN 

VLAAMS-NATIONAAL ZANG
FEEST 

Dit zal plaatshebben op zondag 23 
mei 1976 om 14 u 30 in het Sportpa-

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen • Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. 031/36 10.11 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091/22 45.62 

Ze l f s t and ig u i tba ter g e z o c h t 
v o o r p rach t i g inger ich t 
Vlaanns Hu is te Aar tse laar , 
m e t g r o o t he rbe rg lokaa l e n 
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 i eve U te w e n d e n to t H 
Thys , voo rz i t t e r VU-a fde i i ng 
A a r t s e l a a r (tel 031 / 8 7 5 9 1 9 ) 

N 5 8 

leis Motto « Federalisme met Twee •> 
Aanplakbneven te bekomen op het 
VU-Sekretariaat, Geestenspoor 72 
Ekeren Tel 41 0441 

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

H O V E 

KOLPORTAGE 

Het bestuur dankt de leden die n a v 
een speciale oproep van het arrondis
sement aanwezig waren op de kolpor
tage van 25 april II in Massenhoven-
Oelegem Een afdeling kan maar wer
ken als ze op een inzet van haar 
leden mag rekenen Nogmaals dank i 
GELUKWENSEN 
Hartelijke gelukwensen aan ons ge
meenteraadslid Jan Lernout en me
vrouw bij het huwelijk van hun doch
ter Marij Ook Mevrouw Verreyt onze 
oprechte gelukwensen ter gelegen
heid van het huwelijk van haar doch
ter Els 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Elk lid mag zijn kandidatuur stellen 
voor de komende gemeenteraadsver
kiezingen Schriftelijk naar het sekreta
riaat mevrouw Verhulst-Latomme 
J F Gellyncklaan 114, Hove, vóór 25 
mei 

K O N T I C H 

GELUKWENSEN 

Ons lid Lieve Longin en Paul Jacobs 
(Borgerhout) geven elkander hun ja
woord op zaterdag 15 mei te 11 uur in 
de kerk v St-Martinus Wij wensen 
hen hierbij van harte proficiat 
VUJO-MOTIE 

VUJO-Kontich is van mening dat in 
de huidige regionale medische struk-
tuur een medico-sociaal centrum 
GSC) in Kontich met op zijn plaats is 
Met IS duidelijk dat dergelijk centrum 
niet in het belang van de patient 
(gemeente-inwoner) maar slechts in 
het belang van enkelingen artsen kan 
bestaan en daarom met opgericht 
mag worden 

M E R K S E M 

GROTE TREK 
Een 30-tal Merksemse deelnemers-
(sters) namen deel aan de jaarlijkse 
Grote Trek naar Scherpenheuvei op 
2 mei II Vertrek 2 u 30 's morgens 
De groep was samengesteld uit afge
vaardigden van V V K S 24e St-Frans, 
V V K M 4e St-Joris en de 38e Leo-Jin-
groep, aangevuld met enkele sympati-
santen Graag willen we al de deelne
mers die deze zware tocht glansrijk 
volbrachten van harte gelukwensen 
W e kunnen natuurlijk met alle namen 
vernoemen toch maken we een uit-

zondenng van de jongste deelneem
sters van de 4e St-Joris, Ingrid Brat en 
Annemie Van Grootel (respektievelijk 
14 en 15 jaar) en voor de 2 enige 
VUJO-leden Kristina Brat en Theo 
Dewilde Nogmaals aan allen een dik
ke proficiat 

V L A A M S NATIONAAL ZANGFEEST 
Er zijn nog slechts enkele kaarten 
beschikbaar in Vlaams Huis Tijl, voor 
dit jaarlijks zangfeest dat doorgaat op 
zondag 23 mei e k om 14 u 30 in het 
Antwerpse Sportpaleis 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Tijdens de laatste kernvergadering 
werd besloten terug over te gaan 
tot het plaatsen van spaarpotjes 
waarvan de opbrengst de kosten 
voor de propaganda kan helpen ver
lichten Gegadigden kunnen zich wen
den tot het sekretariaat, Trammezand-
lei II, tel 46 02 79, waar deze spaarpot
jes eerlang ter beschikking zullen zijn 
Wat echter NU reeds ter beschikking 
staat IS onze rekening nr 414-
1095401-16 bij de Kredietbank-Merk-
sem 

WILRIJK 

L I J S T V O R M I N G 
W I J zijn een partij waar het met de 
gewoonte is te «pollen», met omdat 
WIJ «van bovenuit» een lijst aan onze 
kiezers zouden willen opdringen, 
maar omdat al dat gepoll met zo heel 
veel voorstelt en omdat het aantal 
mensen dat ervoor warm loopt in de 
praktijk te verwaarlozen is Dit wil 
echter met 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, knjgt 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 
288187 

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 eén of meer
dere bussen in naar het Zangfeest te 
Antwerpen op 23 mei 1976 om 
14 u 30 

Kaarten — alleen voor inschnjving 
van en voor de autobus — aan 
200 fr vermeerderd met 35 fr ver
plaatsing heen en terug verkrijgbaar 
op adres Welkomstraat 166 en tel 
538668 
Alle verdere inlichtingen zullen mede
gedeeld worden 

M E D E G E D E E L D 

VLAAMS VERBOND VOOR GEPENSIONEERDEN 

Vanaf 17 mei tot en met 26 mei wordt 
er een tentoonstelling ingericht in de 
Europabank, Hoek Leysstraat en Kip-
dorpvest te Antwerpen Ze is toegan
kelijk vanaf 9 tot 18 uur elke dag, 
behalve zaterdag en zondag 
Iedereen is welkom, maar speciaal 
nodigt men de jeugd uit opdat ze zou 
kunnen kennismaken met de vnje 
tijdsbesteding van de 3e leeftijd 

Behoudens het kleinste schilderij ter 
wereld en een prachtig glasraam van 
F Van Immerseel, de kleinste Joker 
ter wereld enz als blikvangers, zullen 
er heel wat schildenjen, beeldhouw
werken, kunstborduurwerk, smeed
werken enz tentoongesteld worden 

Ook de postzegelliefhebbers moeten 
eens komen kijken De toegang is kos
teloos 
Verder wordt nu reeds ter kennis 
gebracht dat een grootse Guldenspo-
renviering wordt georganiseerd in de 
Arenbergschouwburg te Antwerpen 
op zaterdag 10 juli te 19 uur De kaar
ten zullen over enkele dagen reeds in 
omloop gebracht worden De Gulden-
sporenviering van dit jaar, eveneens 
ingericht door het Vlaams Verbond 
Voor Gepensioneerden, zal er een 
zijn die nog nooit gezien werd en op 
een gans andere leest geschoeid zijn 
als de voorgaanden We verzoeken 
die dag reeds van nu af te willen voor
behouden 

Z(XK€RC]€S 
Gevraagd te Mechelen hulp bij huis
houdelijk werk bij twee alleenstaande 
dames Uren spelen geen rol 
Zeer goede part-time typiste ge
vraagd Zich wenden tot volksver
tegenwoordiger J Somers, Lierse-
steenweg 11, 2580 Sint-Katelijne-Wa-
ver, tel 015/217900 N56 

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 3596 N59 

Part-time (4 d / w 13 tot 18 u) hulp in 
huishouden bij geneesheer in het Ant
werpse Tel Vital Peeters 0 3 1 / 
214624 N61 

KflLcriDiii 
MEI 

14 

16 

18 

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

M o r t s e l : Arrondissementele Kolportage in de gemeente Verza
melen te 10 u op de parking achter het nieuwe gemeentehuis, 
Liersesteenweg (vlakbij het station) 

Wi l r i j k : Mom Van Loock spreekt voor W K over het huwelijks-
goederenrecht en over vrouw en recht in het algemeen 
Te 20 u 15 in het KWB-lokaal, St-Bavostraat, 55 

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 

Borgerhout : Ledenvergadenng om 20 u 30 in lokaal « De oude 
worstepan» Turnhoutsebaan 9 Spreker senator Hektor De 
Bruyne over de politieke aktualiteit in binnen- en buitenland 

26 Geel • Twaalfde meinachtbal van de VU-arr Turnhout In de 
gemeentelijke feestzaal vanaf 20 u 30 Toegang 60 fr Orkest 
The Lords 

30 Niel Rupel- en Schelderally van VU-Niel Toeristische zoek
tocht voor beginnelingen en onëntatie voor gevorderden Prach
tige pnjzentafel 

AANDACHT 
AUTOMOBILISTEN 

MET EIGEN WAGEN 
OP VAKANTIE 

ONZE REISBROSJURE BEVAT HONDERDEN VOORSTELLEN 
VOOR EEN GESLAAGDE VAKANTIE MET EIGEN WAGEN 

DE V L A A M S E T O E R I S T E N B O N D W E E T 

-k dat U graag per auto op reis gaat 
-k dat U in toerist ische streken wenst te verbli jven 
* dat U onderweg uw «voorbehouden» kamer(s) wenst 
•k dat een reisbeschri jving en dokumentatie elke automobil ist 

interesseren 

Enkele prijzen 

Costa Brava 
Lourdes 
Maggioremeer 
Dolomieten 

Lugano 
Berner Oberland 
Tirol 
Rijn 
Zwarte Woud 
Echternach 

reisduur 
15 d 
10 d 
12 d 
10 d 
10 d 
10 d 
10 d 
8 d 
8 d 
8 d 

laagseizoen 

7470 
6.890 
5815 
5820 
5970 
5895 
5490 
3880 
4070 
4225 

hoogseizoen 

10455 
7690 
6510 
6510 
6570 
6350 
5840 
4140 
4070 
4400 

WAT IS IN DE PRIJZEN BEGREPEN ? 

— onderweg steeds avondmaal, overnachting en ontbijt en ter plaat
se volledig pension, 

— verblijf lu zeer goede 2e klassehotels, op bazis van tweepersoons
kamer zonder b a d , 

— reisbeschrijving, 
— reistas, 
— alle taksen en fooien 

I N L I C H T I N G E N EN I N S C H R I J V I N G E N 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St-Jakobsmarkt 45 
Antwerpen, tel 031/31 7680 
Vergunning kat A - nr 1185, lidmaatschap vereist 

Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortnjk, Leu
ven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vil
voorde 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN S ^ KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

13 MEI 1976 WIJ II 



OhZ€ W6R€LD 

r 
DE 120 VOLKEREN 

VAN DE SOVJET-UNIE 
Je moet eens even de kaart van Europa bekijken. Dan zal je merken hoe West-Euro
pa er haast een schiereiland van is en hoe het IJzeren Gordijn de «satellietengor
del' rond de Sovjet-Unie klemt Daarachter gaat een onmetelijk gebied schuil. Vrij 
hermetisch afgestoten; met slechts een 50-tal 'toegankelijke' steden voor buiten
landers, zonder vrije berichtgeving — zelfs 'n aardbeving die tijdens ons « verblijf-
in Boechara plaats greep, mag niet gemeld worden — met een staatskapitalisme en 
staatsdenken dat ieder kreatief volksvonkie dooft. . 
Daarin leven ongeveer 120 volkeren, samen 250 miljoen mensen. Oe volksmond 
hier noemt ze 'Russen », of Kommunisten. Geen van beiden is juist Het Russische 
volk is een Europees volk naast de Oekraieners, de Letten, Esten, Litauers en ook 
naast ons... De eeuwenlange expansiedrang van de Russen kan je vergelijken met 
de Engelse, de Duitse, de Franse... Tijdens de Oktoberrevolutie van 1917 hebben ze 
in hun vaart 120 volkeren meegesleurd in een totalitair systeem dat géén verkiezin
gen verdraagt laat staan kritiek I 
De 50-jarige geschiedenis van de Sovjet-Unie is naar buiten gesierd met allerlei 
' vredes'-verdragen; destijds met het Hitler-regime, nu — in de akkoorden van Hel
sinki — met dat verfoeilijke Westen! Naar buiten op, laat men de internationale vre
desduif vliegen, naar binnen kooit men 120 volkeren in een onvrij systeem. In de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben we herhaaldelijk minister Van Elslan-
,de ondervraagd over het niet-toepassen van deze akkoorden, die o.m. het vrij ver
keer van informatie waarborgen. Laat staan het verhinderen van een wekelijks neer
schieten van vluchtelingen aan het IJzeren Gordijn! Doch zonder resultaat Intussen 
vertrekken de munitie-spooktreinen van 'onze- -Fabrique Nationale d'Armes de 
Guerre » geregeld naar Zeebrugge om er ook Sovjet-schepen te tievrachten. En via 
de vrijhandel stuurt de Oostblokvloot meer dan 2.000 schepen per jaar naar Antwer
pen. Als we — en terecht — demokratiseringseisen stellen aan Spanje — dat ook 
onze vrijhandelsvloot wil delen — dan ook aan de Sovjet-Unie. Te meer daar de 
akkoorden van Helsinki verplichtingen van menselijk recht opleggen, zeker aan de 
' eerste.» Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Renaat Van Elslande... 
Het volksnationalisme heeft in dit volkerenrecht een eerste roi te spelen, vandaar 
onze aktie in Yerevan (Armenië). Over dit broedervolk lees je hierbij een bijdrage 
van Stefaan Magerman. 

Willy Kuijpers 
Kamerlid 

Een heel eind hier vandaan ligt een vrucht
baar, bergachtig en zonnig gebied. Er 
wonen hoofdzakelijk eenvoudige landbou
wers en herders. Voor een « normale »toe
rist schijnt er alles te baden in een sfeer 
van rust en vrede! Van de eeuwenoude 
strijd van dit zwaargewonde volk, van de 
vele opgesloten volksnationalisten, van 
de sterke vervolgingen tegen elke politie
ke volksnationale uiting, merken we op 't 
eerste zicht niets. Of beter: willen de toe
risten, de politici, de Europeanen... niets 
merken, en ze zwijgen...! 
En ondertussen bloedt, bijna onopge
merkt, in de vergetelheid, een strijdend en 
lijdend volk... Een volk dat zó dicht bij 
onze kuituur staat. 

De Armeense Socialistische Sovjet-Re-
publiek is ejgenlijk net als België heel 
kunstmatig en beantwoordt niet aan de 
werkelijke grenzen. Het échte Armenië, het 
thuisland der Armeniërs, strekt zich uit over 
de Sovjet-Unie, Turkije en Iran (Perzië). Het 
grootste gedeelte van de Armeniërs, die in 
totaal zowat zes miljoen zielen tellen, woont 
in de Sovjet-Republiek Armenië (2,5 mil
joen), terwijl de rest verspreid is over Tur
kije, het Nabije-Oosten en andere delen 
van de Sovjet-Unie en de Balkan. 
In de Sovjet-Unie bewonen zij in werkelijk
heid, buiten de «autonome» Armeense 
Republiek, ook nog de «oblast» Nagorno 
Karabagh (gelegen binnen de Sovjet-Socia-
listische Republiek Azerbajdzjan] en een 
gedeelte van Turkestan. 

De in Vlaanderen eerder onbekende Ar
meense hoofdstad is Jerevan. (800.000 
inwoners I). Ze heeft een universiteit (1921) 
en zelfs een Armeense Akademie voor 
Wetenschappen (1945). De oude sloppen-
stad werd opengewerkt met stratenlange 
woonblokken in roze en bruine turfsteen. 
Haastig gebouwd, troosteloos-groots, maar 
wel vrij netjes gehouden door honderden 
traag werkende vrouwen. 
De aardrijkskundige situatie van Armenië, 
grote door vaak hoge bergen van elkaar 
gescheiden hoogvlakten waarop de bevol
king leeft, is heel belangrijk voor de verkla
ring van de geschiedenis van dit volk. Hier 
ligt immers een diepe oorzaak voor het 
onafhankelijkheidsgevoel van de Arme
niërs : ZIJ konden door de omliggende vol
keren met zo gemakkelijk veroverd wor
den. Anderzijds werd Armenië daardoor 
ook een soort bufferstaat: geprangd tus
sen vaak machtiger buren zoals bv Grie
ken, Romeinen, Perzen en Arabieren werd 
het een verleidelijke prooi. 
Het Kristendom bereikte Armenië reeds tij
dens de eerste eeuw na Kristus: Thadeus 
en Bartholomeus stichtten er de Armeense 
Kerk, hoewel het nog duurde tot 301 eer 
het Kristendom tot «staatsgodsdienst» 
werd uitgeroepen. Het is trouwens tijdens 
de volgende eeuw dat een Armeense mon
nik. Mesrob Mashtots, Latijnse lettertekens 
mengde met zelf uitgevonden tekens (het 
Armeense alfabet bestaat uit 38 letters!) 
om het Armeense alfabet te kunnen vor-

«ARMENIË 
MIJN UND 

HOE HEB IK JE LIEF» 

- G r e n s Socialistische Sovjetrepubliek 

' Cens Autonome Socialistische 
So wietrepubiiek 

Grens Autonoom Gebied 

. — ürens Nationaal District 

q km 

ü55Je. . 0<«l-Or<« •B l l im NO 

1. Ktbrnrnw l i M r a M M A M * 

4 .T i t iH | l l iu l i iMii l l lHrhi A W I 
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1». Ta* 

ESTLAND M n 
LETLAND S M 
LJTAUCN S M 
WIT.IIUSLANO S M 
O E M U M C S M 
M O U M V i e S M 
OCOdOli S M 
17.AMhazlach«ASM 

A R M E M C S M 
AZERBEIOSJAN S M 
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o AG MAOOnm KARASAKN 

KAZAKHSTAN S M 
TOERKMENtSTAN S M 
OES8EKISTAN S M 
20 Kara-Kalpakaa A S M 

KMQIZISTAN S M 

SfSK.' socMusnsCHf f e D f M n f v t 
SOWJET«PU«(EK 

&$li.. SOCIALISTISCHE 
sowmKepuweK 

ASSH, AUTONOME SOCIAUSTIiQM€ 
SOWKTneFUtilEK 

AGi AUTONOOM CEWCD 
NO, NAHONAAl DISTRICr 

In 506, bij de Synode van Dvin, brak de 
Armeense Kerk met de Latijnse moeder
kerk en alle pogingen om toch nog te 
komen tot een hereniging, faalden. (') 

Vanaf de zevende eeuw braken voor de 
kristelijke Armeniërs droeve tijden aan : tij
dens die eeuw hadden ze af te rekenen 
met de binnendringende Moslims, waarna 
de Turken (11^ eeuw) en de Mongolen (13® 
eeuw) poogden het gebied in te lijven. Van 
de 16'°' de 18* eeuw werden de Armeense 
hoogvlakten de slagvelden voor de Otto
maanse Turken en de Perzen. 

In het begin van de 19® eeuw drongen de 
Russen zuidwaarts door tot in de Transkau-
kasus, en bij het «Verdrag van Turkman-
chai» (1828) werd door de Perzen Oost-Ar-
menië afgestaan. Hierdoor werd Armenië, 
net als Duitsland vandaag, in twee delen 
gesplitst: een deel onder Russisch en een 
deel onder Ottomaans (Turks) bewind 

Gedurende deze penode van Russische 
overheersing kende Armenië een, welis
waar beperkte, vorm van zelfbestuur. Zo 
had de Armeense Kerk rechtsbevoegdheid 
over het huwelijk, de scheiding en het erf
recht 

Vele Armeniërs hoopten op een nog grote
re autonomie vanwege Rusland, doch deze 
hoop werd nooit werkelijkheid. De «Polo-
zhenie» (1836) bepaalde de betrekkingen 
tussen de Armeense Kerk en de Russische 
regering : zo zou o.a. de benoeming van de 
«Katholikos», dit is het hoofd van de 
Armeense Kerk, door de Russische Tsâ ar 
moeten worden goedgekeurd. 

Ondanks deze overheersing mag men niet 
nalaten te vermelden dat Rusland in Arme
nië ook baanbrekend werk heeft verricht tij
dens de eerste helft van de 19® eeuw. 
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Naast het oprichten van posterijen tussen 
de belangrijkste steden, opende Rusland 
Armenië voor de buitenlandse handel en 
kapitaal. Russische goederen zoals thee, 
suiker, koffie en textiel weerden standaardar-
tikelen in de Armeense handel, p ) 

DE JONGSTE GESCHIEDENIS 
VAN ARMENIË 
Gedurende de tweede helft van de 19° 
eeuw tot 1917, jaar van de Kommunisti-
sche Revolutie, grepen enkele zaken 
plaats die een grondige invloed hadden 
op de verdere ontwikkeling van het Ar
meense volk. 

Vooreerst was er een scherpe groei van 
de bevolking, waardoor de «druk» op het 
land zwaarder werd. Vele boeren werden 
verplicht landbouwgronden te huren, wat 
echter leidde naar uitputting van de grond. 
Anderen zochten hun heil in de steden, 
vooral Tiflis (hoofdstad van Georgië) en 
Baku (hoofdstad van Azerbeidjan). 
De Armeense akonomie begon zo een 
meer en meer uitbuitend karakter te verto
nen. Rond 1900 was de ruilhandel praktisch 
verdwenen en belastingen moesten voort
aan betaald worden met kontante gelden. 
Bovendien werden de verschillen tussen 
de rijke en de arme boeren alsmaar groter: 
in de Araratvallei namen de rijken meer 
mensen in dienst en richtten zij kleine wijn
fabrieken op, terwijl ongeveer een derde 
van de boeren van de Jerevanprovincie 
geen land meer bezaten. De opkomst van 
de spoorwegen bracht ook de eerste nijver
heid in de Transkaukasus mee. Deze wa
ren oorspronkelijk in handen van een Fran
se mijnmaatschappij die uitbatingen had 
verworven in Alaverdi en Zangezour. 
Het binnendringen van deze Westerse leef
wereld leidde tot belangrijke wijzigingen 
in de aloude Armeense zeden en gebrui
ken. 

Sommige Armeense vrouwen begonnen 
zich Westers te kleden en verborgen hun 
gelaat niet langer. Westerse muziek deed 
zijn intrede, landbouwmachines en auto's 
werden ingevoerd, goedkope Westerse 
goederen werden druk gevraagd. 
Ook het oprichten van scholen naar Wes
ters model had vanzelfsprekend een grote 
invloed op het volk. 

De verhouding Armenië - Rusland, hoewel 
hoopvol tegemoet gezien, liep uit op een 
diepe ontgoocheling en, leidde uiteindelijk 
naar een sterk heroplevend volksnationalis-
me. 

In 1881 startte de tsaristische regering een 
anti-Armeense kampagne I De nationaal
voelenden werden ervan beschuldigd «se
paratisme » in de hand te werken en boven
dien werden ze als een hinderpaal be
schouwd om de Armeniërs te bekeren tot 
het Russisch-Orthodoxe geloof. Deze 
kampagne nam alras sterke vormen aan : 
hongerige boeren van de Jerevanprovincie 
kregen land in ruil voor - bekering » tot het 
Russisch-Orthodoxe geloof, Armeense pa-
rochiescholen werden opgedoekt of her
vormd naar Russisch model, of zelfs volle
dig ondergeschikt gemaakt aan het Rus
sisch Ministerie van Nationale Opvoeding. 
De moeilijkheden bereikten een hoogte
punt in juni 1903 : alle eigendommen van de 
Armeense Kerk werden officieel aange
slagen. Massadeportaties en anderzijds 
moord op Russische regeringsafgevaardig
den en gewapende konflikten bleven dan 
ook niet uit. 

Toen Lenin in 1905 zijn (mislukte) revolutie 
poogde door te voeren, voelde tsaar Nico-
laas zijn troon wankelen en had geen tijd 
meer voor de Armeense problemen. Een 
keizerlijke « oekaze » schonk hun alle aange
slagen goederen terug. Na het herstel van 
de orde weigerde tsaar Nicolaas echter ver
dere tegemoetkomingen aan de Armeense 
wensen. Het betoelagen van Armeense 
scholen, het uitgeven van Armeense boe
ken of het openen van Armeense boeken
winkels werd niet toegestaan. 

VOLKSNATIONALISME IN 
ARMENIË 
Rond die tijd studeerden ook vele Armeen
se studenten in het Westen. Dit was even
eens een belangrijke faktor in het herople
vend nationalisme. Door hun buitenlandse 
studiën proefden zij — de 19® eeuw was in 
Europa een eeuw van allerlei nationalisti
sche gevoelens — het volksnationalisme. 
Hun horizonten verruimden zich en zij wer
den zich tevens bewust van de waarde van 
hun eigen taal, kuituur, zeden en gebruiken 
naast de andere kuituren. 
Dat dit nationalisme een dankbaar instru
ment vond in de literatuur hoeft ons als Vla
ming beslist niet te verwonderen. De vaan-

1920 — Ontwapening van de Dasjnak-troepen in Armenië door liet Tweede Rode Leger. 

deldrager werd voor de Armeniërs; Chat-
chatoer Abovian met zijn bekendste werk 
«Wonden van Armenië» (1840, gepubli
ceerd 1858). 

Twee feiten moeten ook heel duidelijk 
gesteld worden : Vooreerst merken wij bij 
de Armeniërs een sterke anti-tsaristische 
houding, maar zij bleven allen in sterke 
mate pro-Russisch. De reden hiervoor is 
heel eenvoudig: de Russen stonden hen 
veel nader dan de Turken. Het orthodoxe 
geloof in Kristus staat niet zo héél ver af 
van het Armeense, maar de Turkse Moslim
wereld was hun totaal vreemd. Vele Arme
niërs bleven trouwens steeds hopen dat de 
Russen ook de rest van het Armeense 
land, dat nog steeds onder Ottomaans 
bewind was, zouden veroveren. (•') En ver
geten we ook niet dat de Armeense natio
nalistische beweging oorspronkelijk sterk 
socialistisch gekleurd w a s : de uitbuiting en 
de moeilijkheden op ekonomisch gebied, 
hadden dit sterk in de hand gewerkt. Den
ken we maar even aan onze eigen Daensis-
ten en Fronters! 

De eerste wereldoorlog veroorzaakte een 
scherpe heropflakkering van « nationalis
me -. Rusland trok ten strijde tegen de Tur
ken : het Armeense Nationale Bureau orga
niseerde in Tiflis vlug vrijwilligersafdelingen 
om het Russisch leger bij te staan aan het 
Kaukasische front, p ) 
De Turken namen daarop hun toevlucht tot 
wraakakt ies; in april 1915 organiseerden zij 
massale deportaties van Armeniërs uit Ana-
tolië. Men schat het aantal slachtoffers op 
een half tot één miljoen, (^) terwijl er twee
tot driehonderdduizend hun toevlucht von
den in (Russisch) Oost-Armenië. 
De Oktoberrevolutie (1917) veroorzaakte 
een plotse ommekeer aan het Russische 
f ront : de Turken drongen dieper door in 
Oost-Armenië, wat nogmaals met massale 
afslachtingen gepaard ging. Sommigen be
weren zelfs dat toen het bestaan van het 
Armeense volk sterk in gevaar kwam I 

De Armeense buitenlandse studentert 
kwamen niet alleen in aanraking met 
volksnationalistische stromingen, zij kre
gen ook kontakt met de marxistische stel
lingen. Het zijn diezelfde studentenkringen 
die in 1887 overgingen tot de stichting van 
de «Armeense Sociaal-Demokratische 
Hentchakpartij». Hun belangrijkste doel 
was de bevrijding van Turks-Armenië, pas 
daarna kwam de wereldrevolutie aan de 
beurt. In 1905, na de mislukte revolutie, split
sten .velen zich van deze partij af om ande
re sociaal-demokratische partijen te vervoe
gen. Ook kwamen er steeds meer stem
men op om de wereldrevolutie toch te laten 
voorgaan: volgens hen hing het sukses 
van de Armeense hereniging af van het suk
ses van de wereldrevolutie! 
Vandaar het snelstijgende sukses van de 
RSDRP, de «Russisch Sociaal-Demokrati-
tsche Arbeiderspartij», die vele Armeense 

Idden telde. Deze partij beoogde vóór alles 
het tsaristische regime omver te gooien om 
een écht socialisme in de plaats te stellen. 
Drie jaar na de oprichting van de Hent
chakpartij, werd in 1890 de Dasjnakpartij 
opgericht Zonder zich te steunen op het 
marxisme trachtte ook zij het lot van alle 
Armeniërs te verbeteren. Het werd een 
echte volksnationalistische partij. 
Nog een andere groep Armeniers vormden 
de «Specifisten » : wij kunnen ze het best 
omschrijven, hoe tegenstrijdig dit ook moge 
klinken, als « nationalistische marxisten ». 
In december 1917 werden voor het eerst 
verkiezingen gehouden in de Trans-Kauka-
sus. De Dasjnakpartij zegevierde met 
20 %, terwijl de Bolsjewieken slechts 4,3 % 
kregen. 

Kort daarop, op 5 januari 1918, vergaderde 
deze nieuwe grondwetgevende vergade
ring voor het eerst te Moskou. De volgende 
dag werd ze echter reeds naar huis ge
stuurd door de Bolsjewieken. Als tegen
maatregel organiseerden de Armeniërs de 
Transkaukasisiche Seim, een autonoom 
wetgevend lichaam dat 29 Georgiërs, 44 
Moslims en 21 Armeniërs omvatte. Onder 
Turkse druk richtte de Seim op 9 maart een 
voorlopige Transkaukasische regering op. 
Op 25 mei 1918 versloeg het Armeense 
leger echter de Turkse troepen in de slag 
van Sandarabad, in de buurt van Jerevan. 
Armenië riep dan de onafhankelijke Ar
meense Republiek uit I 
Zo bestond Armenië opnieuw als zelfstan
dige staat: hoelang zou de jonge Repu
bliek standhouden tegen zijn machtiger 
buren ? 

ONAFHANKELIJKHEID VAN 
KORTE DUUR! 
Nadat de Britten de Transkaukasus bezet
ten, kapituleerden de Turken definitief en 
grepen de Armeniërs de gelegenheid aan 
om Oost-Anatolië, en in mei 1919 Turks-Ar
menië, te veroveren. 
De winter van 1919-20 was ongekend 
streng en zo had de jonge staat reeds af te 
rekenen met enorme voedselproblemen! 

Armenië was heel zwak, en haar sterkere 
buren Turkije en de Sovjet-Unie aasden 
nog altijd op een deel van de koek. 
Zolang Britse troepen in Armenië gelegerd 
waren, was het gevaar nog niet zó groot. 
Maar de Armeense zaak werd zwarter 
toen de Amerikaanse Senaat in juni 1920 
een voorgesteld Amerikaans mandaat over 
de Armeense Republiek verwierp. Tijdens 
de zomer werden de laatste Britse troepen 
teruggetrokken: wie zou nu deze rijpe 
vrucht plukken ? 
De Sovjet-Unie sprak klare taal ! Op 29 
november 1920 beval het Tweede Rode 
Leger, de Revkom, de sovjetisering van 
Armenië! 
Tijdens de lange nacht van 30 november 
op 1 december beslisten 30 belangrijke par

lementsleden van de Armeense Republiek 
en van de Dasjnakpartij of hun houding nu 
op dit kritieke ogenblik, pro-Russisch of 
pro-Turks zou zijn. 
Men koos voor het eerste en op 2 decem
ber werd met Legran, een Sovjet-gevol-
machtigde, te Jerevan een overeenkomst 
gesloten. Armenië werd een « Onafhankelij
ke Socialistische Republiek» die voorlopig 
zou bestuurd worden door een militair-revo
lutionair komitee van 7 personen, w.o. 2 
«linkse» Dasjnaks. Legran beloofde ook 
dat er geen vervolgingen zouden plaats grij
pen tegen de Dasjnak-partijleden. 
Vier dagen later bereikte het Tweede 
Rode Leger Jerevan en onmiddellijk werd 
begonnen met grondige «zuiveringen»: 
aanhoudingen, verbanningen en aanslag 
van alle mogelijke privé-bezit, tot muziek
instrumenten toe ! 

De winter bracht nu nog grotere ellende 
met zich mee dan de vor ige: door de inbe
slagname van alle goederen en levensmid
delen bezat de fc>evolking praktisch niets 
meer. Armenië werd volledig van de buiten
wereld afgesneden. De Dasjnakpartij her
groepeerde haar troepen, waarop het 
Tweede Rode Leger 50 gijzelaars van de 
Jerevangevangenis in de nacht van 16 op 
17 februari 1920 neerschoot Op 18 februa
ri heroverden de Dasjnaks Jerevan. Het 
Tweede Rode Leger vluchtte en spoedig 
bleven alleen wat zuidwestelijke en noord
oostelijke gebieden in Sovjethanden. 
Helaas bleek ook deze overwinning van 
heel korte duur te zijn. 
Rusland sloot met de Turken een « Verdrag 
van Moskou» (16-3-1920); over de hoof
den van de Armeniërs heen regelden beide 
de verdeling van Armenië. Deze herverde
ling kwam ongeveer neer op de vooroor
logse toestand. De uitlevering werd totaal 
door de ondertekening tussen Armenië en 
de Sovjet-Unie van een « Verdrag van mili
taire en ekonomische Eenheid» op 30 
december 1921. 

De Armeense strijd had niets anders opge
leverd dan veel ellende, lijden en bloedver
gieten. 
Armenië was nu voorgoed een «Sovjet-
Republiek» en een vergeten gebied... 

Stefaan Magerman 

Lektuur: 
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don- 1912, biz. 30-35. 
2. O.E. Tumanian, Razvitie el<onomil<i Armenii s 

nachala XIX veka do ustanovleniia Sovetskoi 
vlasti. Jerevan - 1947, biz. 66-67. 

3. BA. Borian. Armeniia mezhdunarodnaia diplo-
matiia i SSSR, deel I, Moskou -1928, biz. 411, 
en ook: H. Seton-Watson, The Decline of 
Imperial Russia, 1855-194, London, 1952, biz. 
239. 

4. S. Vratzian, Armenia and the Armenian Ques
tion. Boston. 1943, biz. 32. 

5. M. Kilbourne Matossian, The Impact of Soviet 
Policies in Armenia, Leiden, 1962. biz. 24. 

6. O. Baldwin, Six Prisons and Two Revolutions, 
New York, 1925, biz. 96-97. 
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L E M B E E K ( H A L L E ) 
A R R O N D I S S E M E N T E L E V U - M E E T I N G 

d insdag 1 juni 1976 te 20 u in zaal Spor tpa le is , Fonte ins t raa t 

2 te LEMBEEK (aan de kerk ) 

S P R E K E R S 
H U G O S C H I L T Z a l gemeen Voo rz i t t e r van de Vo lksun ie 
JEF V A L K E N I E R S , v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r en bu rgemees 
ter van Schepdaa l 

Ter informatie L e m b e e k is de mees t zuidel i jke g e m e e n t e 
van V laams B raban t Er bes taa t geen VU-a fde l i ng D a a r o m 
w o r d t er ook o p u w aanwez ighe id g e r e k e n d i 

BRUSSEL (AggI) 

DRINGENDE OPROEP 

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

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

G R O O T - D I L B E E K 

VUJO 

Jullie weten waarschijnlijk dat in 
Groot-Dilbeek 2 jeugdraden be
staan ' nl in Dilbeek en Groot-Bij-
gaarden onlangs werd door die jeugd

raden beslist om ook in de andere 4 
gemeenten nl Itterbeek Kapelle Bo-
degem en Schepdaal een jeugdraad 
op te richten Hierover zullen voorbe
reidende kontaktvergaderingen 
plaats hebben Het is van het grootste 
belang dat leden van de VUJO van 
die respektievelijke gemeenten op die 
kontaktvergaderingen aanwezig zijn 
Neem daarover kontakt met Piet 
(56941 78) 

Op onze vergadering van 30 april II 
beslisten we 2 dagen op IJzerbede
vaart te gaan Wie mee wil komt best 
naar de volgende vergadenng Deze 
gaat door op woensdag 26 mei op
nieuw in lokaal •< 1 » in Westrand Dil-
beek Deze keer moet iedereen aan
wezig zijn 

Op 19 mei verschijnt het tweede num
mer van ons VUJO-tijdschrift Wie er 
reklame wil inzetten of een tekst publi
ceren dient alles voor 10 mei te bezor
gen bij Herman Tourwe, Kattebroek-
straat 61 1710 Dilbeek 111 
Ook de programma s van de verschil
lende jeugdklubs moeten dan in ons 
bezit zijn 

r Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar mid
dag- en avondnnalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond m 

een gezellige sfeer 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste 

Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep gezellig fijn goed en goedkoop De 
grote specialiteiten zijn Ajuinsoep - Hongaarse goelasj - Eisbein 
mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachlvleesschotel beter dan in 

Duitsland 

LEUVEN Tervuursevest 60 Tel 016/228672 - 1 500 zitpl 
ANTWERPEN Groenpl 33 Tel 031/31 2037 - Mooiste zaal van de 
stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 Tel 016/226869 - Mooiste 
kelder van Europa 
AALST (Klaroen) Autoweg Tel 053/2128 53 - 1000 pi 
HULSTE (Kortnjk) Brugsestwg 1 Tel 056/71 1536 - 2400 pi 
KONTICH Kon Astridlaan 87 Tel 031/57 3032 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichterv 2 000 pi Tel 051/72 28 22 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende Tel 091/2674 32 
SINT TRUIDEN Spaansebrugstraat Tel 011/673630 
KESSENICH Venio Steenweg Tel 011/565340 
KNOKKE Stwg Knokke Maldegem-Moerbeke Tel 050/500296 
BERINGEN Grote Markt 17 Tel 011/432051 
OOSTENDE Oude luchthaven Middelkerke Tel 059/302086 
WIJ zoeken dringend als medewerkers ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast loon — Kost en 
inwoon gratis — In regel met de sociale wet — Liefst mensen van t 

vak 
Schriftelijk aanbieden bij ABTS, Tiensesteenweg 128 Korbeek-Lo 
SINT PIETERS LEEUW Tel 02/37618 72 

BRABANT 
Enkele werkvergaderingen zullen nog 
doorgaan voor 19 mei dit om aan ons 
blaadje te werken Bel daarvoor naar 
Herman (46522 21) 
Op de vergadenng van 26 mei zullen 
we buiten over de IJzerbedevaart 
ook nog praten over wat we zullen 
doen op 11 juli bijvoorbeeld optocht 
betoging of /en meeting» 

H O F S T A D E 

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 

KESTERBEEK 

VOLKSUNIE FIETSRALLY 
Op zondag 30 mei 1976 richt de 
Volksunie Kesterbeek (fusiegemeen
te Alsemberg - Beersel - Dworp - Hui
zingen - Lot) een fietsrally in Vertrek 
te Huizingen tussen 12 en 14 uur aan 
cafe Tyl Torleylaan 26 (recht tegen
over gemeentehuis) Aankomst te Lot 
tot 17 u 30 in zaal Alcasar Dworpse-
straat 
Inschrijvingsgeld 50 fr 
Prachtige prijzen 
Geen snelheidswedstnjd 

SCHEPDAAL/ 
ST-MARTENS-LENNIK 

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 inschnjving boeken bij 
Klaartje Allaert Oudstrijdersstraat 
12 tel 5692151 en bij Armand Bil-
looye Isabellastraat 19 tel 5690837 

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 

T E R V U R E N - V O S S E M -
D U I S B U R G 

Tijdens de vergadering van de Politie
ke Raad op 27 apnl 1976 werd de 
gedeeltelijke ontwerp-kandidatenlijst 
van de Volksunie goedgekeurd nl 
voor wat betreft de eerste acht en de 
laatste (25ste) plaats 

Deze lijst ziet eruit als volgt 
1 Depre Jons - Tervuren 
2 Trappeniers Frans - Vossem 
3 Thenaerts Ferdinand - Duisburg 
4 Mevr Vandervelden-Muutjens 
Jeanne - Tervuren 
5 Graulus Robert - Tervuren 
6 Corbeel Edward - Moorsel 
7 Smets Marcel - Duisburg 
8 Vanderhulst Alex - Vossem 

25 Vandendnessche Georges - Ter
vuren 
BIJ deze belangrijke beslissing heeft 
het Politiek Kollege en de Raad voor
namelijk rekening gehouden met de 
bekwaamheid van de kandidaten, de 
geografische spreiding en de repre
sentativiteit van de verschillende be
volkingsgroepen 

Tegen 15 juni zal de volledige lijst 
klaarkomen 

W E M M E L 

2de V L A A M S HOEVEFEEST TE 
HAMME 
van de afdelingen Wemmei - Relegem 
en Merchtem en Peizegem - Brusse-
gem - Hamme 
zelfgemaakte pensen haantjes aan 't 
spit rijstpap lambik 
vrijdag 28 mei 1976 vanaf 19 uur 
zaterdag 29 mei 1976 vanaf 18 uur 
zondag 30 mei 1976 vanaf 12 uur 
Gasthoeve Frans Elpers Lindestraat 
137 1812 Hamme 

PAJOTTENLAND 
VECHT VERDER TEGEN 
OVERBODIGE WEGEN! 
(mvl) De maandenlange akties van 
Pajottenlanders tegen de A-wegen 
door hun mooie en vruchtbare streek 
hebben blijkbaar rezultaat gehad Op 
het hoogste niveau werden de bezwa
ren in allerhande kommissies bespro
ken 
Dat alle gevaar daarmee zou gewe
ken zijn IS een al te mooie droom 
Een kon-jitee bestaande uit socio-kultu-
rele verenigingen van de gemeenten 
Halle Lembeek St-Pieters-Leeuw en 
Vlezenbeek hebben zich verenigd om 
de strijd aan te binden tegen de plan
nen (waarvan sommige delen reeds in 
uitvoering zijn) van het ministerie van 
Openbare VVerken 
Even situeren de in aanbouw zijnde 
expresweg Doormk-Halle zal worden 
doorgetrokken over Halle St-Pieters-
Leeuw en Vlezenbeek om zo in An-
derlecht aan te sluiten op de autosnel-
wegring (de grote ring) rond Brussel 
Vanuit Brussel loopt vrijwel evenwij
dig met deze geplande weg de El O-au
tostrade Brussel-Panjs 
Het komitee stelt de minister voor de 
expresweg vanuit Halle te doen aan
sluiten op de bestaande El O-autosnel
weg 

Het Vlaams ministerkomitee — zo ver
namen WIJ elders — zou zich even
eens tegen deze nieuwe weg verzet 
hebben terwijl Waalse ambtenaren 
beweren dat deze nieuwe weg voor 
hen met hoeft Het is dan ook zeer de 
vraag of de Waalse minister Defraig-
ne tegen al deze ongunstige adviezen 
in toch deze weg wil 

BEZWAREN EN 

Het komitee zegt 1 De weg is met 
verantwoord om verkeerstechnische 
redenen De geplande aanpassingen 
van het bestaande wegennet tussen 
Halle en Brussel volstaan om de 
bestaande en de voorziene verkeers-
densiteit op te vangen 
2 De weg is in tegenspraak met een 
goede ruimtelijke ordening Op een 
ogenblik dat heelwat instanties het 

ZO€K€ftC]€S 

J u f f r o u w (18 j ) z o e k t d r i n g e n d 
w e r k bij v o o r k e u r in het Brusse l 
se K o n t a k t o p n e m e n me t redak-
tie w e e k b l a d N62 

eens zijn over het feit dat de ongeor
dende uitbreiding van de hoofdstad 
moet worden afgeremd ten voordele 
van de uitbouw van de andere kernen 
zou de geplande weg het tegenover
gestelde effekt hebben De zuig
kracht van de grootstad wordt aange
wakkerd door meer wegen In dit 
geval zou de weg schade toebrengen 
aan de dienstverlenende funktie van 
Halle voor het Pajottenland en voor 
sommige Waalse gemeenten 
Verder zal de weg een verstedelijking 
meebrengen van een haast ongerept 
gebied denken wij maar aan de frans-
talige koopwoede van fermettes wat 
nadelige sociale gevolgen heeft voor 
pajotten die een eigen huis willen 
3 De expresweg zou slechts op onge
veer 1 km van de bestaande El O 
lopen Naar slechte Belgische ge
woonte IS te voorzien dat alles wat 
tussen beide wegen ligt nauwgezet 
met alles en nog wat zal worden 
« opgevuld » 

De geplande weg zal ook een negatie
ve bijdrage leveren tot de aftakeling 
van de landbouwgrond Ongeveer 
400 ha zeer goede landbouwgrond 
moeten er an geloven als de betonma-
niakken hun zin krijgen Hoeft nog
maals gewezen te worden op het ont
wrichten van de landelijke struktu-
r e n ' 
Sinds een paar jaar zijn de pajotten 
zich bewust geworden van de rekrea-
tieve funktie van hun streek In grote 
getale maken zij gebruik van de nog 
bestaande rust die geboden wordt in 
een groot aantal domeinen en land
schappen 
Tot daar in een notedop, een aantal 
bezwaren (om nog met te spreken 
van de massale geldverkwisting) van 
de bewoners tegen deze weg die 
Brussel weer wat meer buiten z»jn 
grenzen duwt 
Op de perskonferentie noemde ie
mand van het komitee de hele ministe
riele plannerij een maneuver om 
Vlaams-Brabant te verfransen daar

bij werd de ULB-klimek in Anderlecht 
op de grens met Vlezenbeek nog 
eens vernoemd 

VOORSTELLEN 

Na al zijn bezwaren deed het komitee 
ook voorstellen 
De aanpassing van de bestaande zui
delijke omleiding rond Halle is een 
noodzaak De weg ( 1 X 4 rijstroken) is 
levensgevaarlijk Dramatische ver
keersongevallen liggen als zovele pijn
lijke bewijzen voor het grijpen i Het 
komitee stelt ongelijkvloerse kruisin
gen in uitgraving voor wat de vermin
dering van gevaar en vooral van de 
geluidshinder zal meebrengen 
Verder vraagt het komitee de stilleg
ging van de enorme graafwerken die 
aan gang zijn in Hondzocht waar om 
een van de hoogste heuvels uit de 
streek een aansluiting gemaakt wordt 
voor de expresweg Halle-Edingen 
Het komitee stelt vervolgens ook 
voor een bijkomende oprit voor het 
verkeer vanuit Halle richting E10 te 
verwezenlijken dit kan zonder de 
bestaande bebouwing te schaden 
Het dossier over het probleem wordt 
verder aangevuld met zes kaarten en 
een prognoselijst van het verkeer op 
een aantal wegen in en rond Brabant 
In de loop van haar dossier maakt het 
komitee ook melding van de goede 
voornemens van regenng en ekonomi-
sche raden om tot een ernstige dekon-
centratie te komen de koncentratie 
die een belangrijke weerslag wou heb
ben op de verkeersdrukte van en 
naar een te vette hoofdstad Spijtig 
genoeg bleef het steeds bij goede 
voornemens' Ons inziens leggen de 
anti-autowegenkomitees te weinig de 
nadruk op dat aspekt van de zaak 
Het lijkt ons een fundamenteel onder
deel van het probleem Het komitee 
deelde mee daar in de toekomst zeer 
sterk de nadruk op te zullen leggen 
Vermelden wij tenslotte nog dat het 
verheugend is te moeten vaststellen 
dat gewesten die tot voor een paar 
jaar haast volledig onmondig waren 
en alles over zich heen lieten gaan nu 
met zinnige dossiers de toekomst van 
hun streek mee in handen nemen 

Kontaktadres komitee Lembeek-Hal-
le-St-Pieters-Leeuw, Vlezenbeek: 
Kruisstraat 77, 1500 Halle Tel 
02 /3564570 

BAR RESTAURANT 

®e tKabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waard in Jul ia van M ieghem-Van Cappel len 
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LIMBURG 
E I G E N B I L Z E N 

AFDELINGSNIEUWS 
Het bestuur van de plaatselijke afde 
ling heeft op dit ogenblik de handen 
vol Vooreerst met de a s gemeente 
raadsverkiezingen Vervolgens met 
een aantal aktiviteiten die in de eerst 
volgende tijd zullen plaatshebben vnl 
de a s IJzerbedevaart van 4 juli a s 
Het IS de bedoeling dit jaar met een 
groot aantal personen uit onze ge 
meente aan deze manifestatie deel te 
nemen 

OVERLIJDEN 
Alhier overleed op 84 jarige leeftijd 
weduwe Cathanna Steegen De over 
ledene telt tussen haar kinderen en 
kleinkinderen tal van V U leden 
Aan de beproefde familie onze innige 
deelneming 

H E U S D E N 

Op 23 apnl had de maandelijkse 
bestuursvergadering plaats Alle be 
stuursleden waren aanwezig 
Vooral de gemeenteraadsverkiezin 
gen kwamen aan bod Positief was 
dat iedereen zich bereid verklaarde 
zijn beste krachten in te zetten 
Andere besproken punten 
— Nationaal Zangfeest van 23 mei 
Vertrek Zolder Heusden Koersel en 
Beringen Pnjs (busreis en plaats) 
150fr 
— IJzerbedevaart van 4 juli Het Ge 
westelijk IJzerbedevaartkomitee is 
reeds druk bezig met de organisatie 
Pnjs (bus kop koffie onderweg en her 
kenningsteken] 150 f r 

— 11 juli viering Het verheugt ons 
zeer dat de Davidsfondsafdelingen 
van Heusden en Zolder het initiatief 
voor deze viering genomen hebben 
W I J sluiten ons hierbij graag aan en 
steunen die viering van onze Vlaamse 
feestdag 

T O N G E R E N - M A A S E I K ( a r r ) 

AKTIVITEITEN 
In de jongste weken hadden er tal 
van arr aktiviteiten plaats Op donder 
dag 22 apnl vergaderde het arr 
bestuur in zaal De Slagmolen te 
Genk op donderdag 29 apnl kwam 
de arrondissementsraad samen in 
tegenwoordigheid van algemeen se 
kretans P Peeters en op zaterdag 1 
mei werd het jaarlijks arr bal georgani 
seerd in het Kultureel Centrum te 
Neeroeteren 

Volgende arr aktiviteiten zijn verga 
denng arr bestuur op dinsdag 1 juni 
en studieavond over de techniek der 
gemeenteverkiezingen op vrijdag 25 
juni e k 

uo banden 
TtTJSEN HU 

LUI kersteenweg 32 
3800 Smt-Truiden 
Tel. (011)67.27.07-67.41.92 

Lui kersteenweg 184 
3700 Tongeren 

Tel. (012)23.05.69 

M A A S M E C H E L E N 

AFDELINGSBAL 
Het jaarlijks afdelingsbal van de afde 
ling Maasmechelen werd dit jaar voor 
het eerst in een buitengemeente nl te 
Uikhoven in Hove Udec georgani 
zeerd Dit belette met dat de opkomst 
meer dan bevredigend was Ook wa 
ren tal van andere afdelingen ver 
tegenwoordigd o m Maaseik Dilsen 
As Eigenbilzen en Valmeer Boven 
dien waren heel wat mandatarissen 
opgekomen senator JR Vande 
kerckhove kamerlid E Raskin provin 
cieraadslid J Gabnels schepen J 
Huysmans de gemeenteraadslieden 
J Cornelissen L Pieters en G Jans 
Hopelijk zal dit bal zaad in het bakje 
brengen met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen Voorzit 
ter J Vanderhallen en zijn bestuur zijn 
intussen druk begonnen met de voor 
bereiding van deze verkiezingen 

S T - T R U I D E N 

Volksvergadenng ter voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezing 
komt WALTER LUYTEN stafmede 
werker van het Dosfelinstituut op 14 
mei om 20 uur in het Kultureel Gen 
trum te Sint Truiden spreken over 
< Het grote belang van de gemeente 
raadsverkiezingen voor het Vlaams 
Nationalisme > 
W I J doen een oproep tot al onze 
leden en sympathisanten om deze 
belangrijke vergadenng zeer talrijk bij 
te wonen 

K A U L I L L E 

AFDELINGSFEEST 
Het eerste afdelingsfeest van de VU 
Kaulille had plaats op zaterdag 24 
maart jl in het Parochiehuis 
Dit feest dat o m werd bijgewoond 
door kamerlid E Raskin en arr be 
stuurslid J Van Bree bestond uit 3 
delen 1 eetmaal 2 toespraak door 
senator dr J R Vandekerckhove 3 
gezellig samenzijn 
Voorzitter Gerard Vossen en zijn 
bestuursleden hebben alle eer van 
hun werk gehaald 

/ ^ u 
MEI 

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

27 Eksel-Hechtel Eerste bal van onze VU afdeling te 20 u in zaal 
t Vlaske Eindhovensebaan 33 te Eksel Wij verwachten alle 
vnenden 

JUNI 

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

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 Gabnels Ruimtelijke Ordening en A 24 
— J Sauwens De jongeren en de gemeenteraadsver 
kiezingen 

Om 17 u 30 spreekt senator dr Vandekerckhove het slotwoord 

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 L I M B U R G 

WIJ rekenen op uw aansluiting bij ons ziekenfonds 
Voor alle inlichtingen zend onderstaande strook naar ons sekreta 
naat 
Vlaams Ziekenfonds Hoogstraat 26, GENK 
of 
neem kontakt met onderstaande leden van de Raad van Beheer 
— Lenssen L Ev Coppeelaan 18 Genk 
— Decoster H Industriepark Tessenderio 
— Kempeneers J Stationsstr 25 Halen 
— Adv Raskin P Stationslaan 48 Bilzen 
— Vanbockryck Y Demerlaan 15 Bilzen 
— Geebelen J Boneputstraat 28 Bree 
— Dr Gysen J Sledderloweg 24 Genk 
— Van Bree J Zavelstraat 53 Overpelt 
— Cuppens J Zandbergerstr 22 Neeroeteren 

Graag wil ik meer inlichtingen betreffende ons Ziekenfonds 
Naam Voornaam 
Straat nr 
Postnummer Woonplaats 

OOST-VLAANDEREN flLCnD< 

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 Pnjs 
250 fr toegangskaart inbegrepen 
Verantwoordeli jke Herman Van Lier 
de Ten Bos 1 Burst 

GENT-EEKLO (arr) 

VUJO 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 wal 
de andere kernen kunnen en vooral 
hoe je elkaar kan helpen In de Roe 
land Korte Kruisstraat 3 Gent te 20 u 
Phoenixstraat 176 Gent 

• VUJO-kernen die affiches wen 
sen («Volksuniejongeren eisen am 
nestie >) kunnen ze verkrijgen door te 
schrijven 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 VUJO ook 
mee 
Verzamelen in de Roeland te Gent 
om 14 u 30 
Alle kernen zo talrijk mogelijk Gent 
moet overrompeld worden 111 

D E N D E R B E L L E 

Ziehier een greep uit onze aktiviteiten 
van dit jaar 

* uitgave van ons blad < De Dender 
rebel » 
* oprichting kinderoppasdienst (die 
goed begint te draaien) 
* oprichting VUJO kern 
* inrichting van voorlichtingsavond 
over het gewestplan op 11 maart 
Spreker Johan De Mol 
* innchting van gespreksavond 
over de middenstandsproblemen op 
20 maart spreker Paul Peeters 
* 29 februan met een bus naar 
Euranje 
•* Volgen nog in de eerstvolgende 
weken met een bus naar het zang 
feest en de IJzerbedevaart 

Wie ons wil helpen en wil meewerken 
kan steeds kontakt opnemen met een 
van de bestuursleden 

S C H O O N A A R D E 

ZANGFEEST 
De Davidsfondsafdeling van Schoon 
aarde Schellebelle en Oudegem on 
dernemen samen een groepsreis met 
autobus naar het Vlaams nationaal 
Zangfeest Vertrek te Schellebelle 
dorp om 12 u 30 te Schoonaarde ge 
meentehuis om 12 u 45 te Oudegem 
kerk om 13 u Voor Schoonaarde 
inschrijvingen bij Herman Van den 
Abbeele Losweg 11 Leden 130 fr met 
leden 150 fr 

KOLPORTAGES Met de speciale 
uitgave van WIJ wordt in het teken 
van onze voorjaarskampanje gekol 

porteerd door de afdeling Wetteren 
Westrem en door de afdeling Hamme 
te Moerzeke 

ARRONDISSEMENTSRAAD 

Op de jongste bijeenkomst van de 
arrondissementsraad waren aanwe 
zig de afdelingen Wetteren Hamme 
Zele Dendermonde Grembergen 
Berlare Overmere Schoonaarde 
Denderbelle Lebbeke Waasmunster 
en Buggenhout Op de agenda stond 
een uitgebreid verslag van de laatste 
partijraad door Lutgart de Beul Zij 
informeerde de raad eveneens over 
het federalizeringsontwerp Claes Mo 
reau Verder bleek dat de leden i en 
abonnementenslag nadelig wordt 
beïnvloed door een onvoldoende wer 
king van het arrondissementeel sekre 
tanaat De raad was van oordeel dat 
hienn onmiddellijk verandenng moet 
komen Per afdeling werd vervol 
gens de voorbereiding van de ge 
meenteraadsverkiezingen onder 

zocht 
Een werkgroep bestudeerde het voor 
liggende gewestplan De konklusies 
die aan iedere afdeling werden over 
handigd werden besproken op 4 mei 
ter gelegenheid van een speciale ver 
gadenng Nadien zal het V U stand 
punt aan de pers worden medege 
deeld 

B E V E R E N - W A A S 

V V N UITSTAP 

Op dinsdag 18 mei ek organiseert de 
Vlaamse Vrouwenbeweging Nele een 
uitstap naar de koekjesfabriek De 
Beukelaer te Herentals (voormiddaal 

Zie verder blz. 16 

M t l 

14 Gent 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 

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

20 OUDENAARDb Arrondissemenfele VU meeting In zaal 
. De Zalm» Grote Markt Sprekers VU-voorzitter Hugo 
Schiltz Gies Cosyns en Freddy Seghers 

S T A D S B E S T U U R A A L S T 

In het stedel i jk we rk l i edenkade r zi jn vo lgende vakan te be t rek 
k ingen te b e g e v e n 
4 g e s c h o o l d e a r b e i d e r s B (1 schi lder 1 mecan ic ien g a r a g e 
1 metse r en 1 asfa l teur d a k b e w e r k e r ] 
6 g e s c h o o l d e a r b e i d e r s A (1 kasse ier 1 asfa l teur 2 mecan i 
c iens snnidse 1 w e r k m a n bes t ra t ing en 1 o n d e r h o u d s w e r k 
m a n z w e m b a d ) 
1 g e s c h o o l d e a rbe ide r A ( o n d e r h o u d s w e r k m a n stedel i jke 
reg ie s lachthu is ] 
12 ha l fgeschoo lde a rbe iders ( laders re in ig ingsdienst ] 
1 s c h o o n m a a k s t e r 
D e kand ida tu ren voo r dee lname aan het e k s a m e n w o r d e n 
i ngewach t to t uiterl i jk 1 juni 1976 Z i j m o e t e n bij ter pos t aan
ge tekende brief w o r d e n gench t aan het ko l lege van bu rge 
mees te r en schepenen G r o t e M a r k t 3 te 9300 Aa ls t 
D e vol ledige v o o r w a a r d e n kunnen o p monde l ingen schnf te l i j 
ke of te le fon ische v raag w o r d e n b e k o m e n ten s tadhu ize -
G r o t e M a r k t 3 te Aa ls t (tel 053 /21 5 7 5 1 toeste l 114] 
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SOCWIM L€l/ei1 

DIRK MARTENS 
N I N O V E AALST 

P.V.B.A. 
Beverstraat 24-26 Lange Zoutsfr. 30, 29-33, 36-38 
Tel 054/33105 . Tel 053/24060 

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

en waskussens - kmderkleding 

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

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED - uitgebreide keus in merkart ikelen: autobanen -
elektr treinen der beste merken - auto's - go-carfs - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tumschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Van Herentals rijden wij naar Meche-
len om naar vrije keuze te middag
malen 

Om 14 u 15 vi/orden wij verwacht in 
de Dreftfabrieken te Mechelen, even
eens voor een geleid bezoek aan de 
fabriek Daarna eventjes vrij winkelen 
te Mechelen (Hangt af van de reste
rende tijd) W I J hopen op een tainjke 
opkomst 

K O R T R I J K 

MEDEWERKING GEVRAAGD 
De Volksunie zal vele handen nodig 
hebben om de kiesstrijd in het «nieu
we» Kortnjk te voeren We doen een 
beroep op medewerkers die ons wil
len helpen gedurende enkele maan
den adressen schrijven, typewerk, 
pamfletten bussen, propagandabor-
den beplakken, getuigen in kiesbure-
len enz Iedereen is welkom Geef Uw 
naam op aan J De Schaepmeester, 
Burg Nolfstraat 25, Kortrijk Tel 
222639 Hartelijk dank 
KIESFONDS - FINANCIËLE STEUN 
In het vooruitzicht van de gemeente
raadsverkiezingen van 101076 doen 
wij een dringende oproep voor finan
ciële steun Inderdaad ook een sobe
re kiespropaganda kost thans bergen 
geld en zonder steun kunnen wij het 
met bolwerken 

U kunt Uw steun overmaken door 
overschrijving op rek KB 460-
0288901-75 van VOLKSUNIE-KORT
RIJK met vermelding «KIESFONDS», 
of door storting op PR 000-0017545-
85 van Kredietbank Kortrijk met ver
melding «voor rekening 460-0288901-
75 Volksunie Kortnjk, Kiesfonds» 
Of beter nog. U kunt aan Uw financië
le instelling een bestendige opdracht 
overmaken voor maandelijkse stor
ting van een vast bedrag, gedurende 
een zekere tijdsspanne Voor ons is 
deze maandelijkse kleine bijdrage ont
zettend belangnjk 

ABONNEMENTEN EN LEDENSLAG 
De abonnementen en ledenslag be
schouwen WIJ met als beëindigd Wij 
gaan door 

KURSUS DOSFEL 
Op zondag 16 en 23 mei Kursus 
«POLITIEKE BASISWERKING EN 
PARTICIPATIE OP GEMEENTELIJK 
NIVEAU . 

W I J vertrekken op de Markt (gemeen
tehuis) te 5 u 45 stipt en zijn terug te 
Beveren-Waas tussen 19 en 20 uur 
Deelname in de kosten leden 130 fr 
Niet leden 150 fr 
AANDACHT 

Onze grote jaarlijkse reis gaat door 
op maandag 31 mei, naar Bruhl, bij 
Keulen in Duitsland Verdere informa
tie volgt 

9-13 uur met koffiepauze, in lokaal 
1302, Kortnjk 
Deze kursus is speciaal afgestemd 
voor allen die betrokken zijn bij de 
voorbereiding van de komende ge
meenteraadsverkiezingen 
Ten zeerste aanbevolen Dringend in
schrijven bij W Maes 't Hoge 108E 
Kortrijk Tel 21 71 22 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Personen die zich kandidaat willen 
stellen voor de gemeenteraadsverkie
zingen kunnen naam en adres opge
ven aan J De Schaepmeester, Burg 
Nolfstraat 25 8500 KORTRIJK Tel 
222639 

W E R V I K 

VERKIEZINGEN 
Reeds werden enkele oproepen tot 
financiële steun verspreid door de 
Wervikse VU via dit weekblad Enkele 
mensen hebben daar reeds op gerea
geerd, waarvoor onze oprechte dank 
Het goede voorbeeld kwam echter 
van een eenvoudige loontrekkende 
die met minder dan 1000 frank 
schonk Wie nog met gesteund heeft 
kan dit doen via een eenvoudige over
schrijving op rekeningnummer 850-
8038770-87 van de Wervikse Volks
unie 

VERHEUGEND 
Verheugend waren de reakties van 
de Wervikse bevolking op de VU-au-
tokaravaan tegen de aanleg van de 
Waalse superluksesnelweg van Ko
men naar Moeskroen De meest ge
hoorde opmerking was «ware het 
niet van de Volksunie » Te Wervik, 
en elders zal het ook wel zo zijn, was 
de VU de enige politieke formatie die 
tegen dit voor Vlaanderen zo fatale 
projekt van meet af aan geprotes
teerd heeft Het is beschamend voor 
de plaatselijke en nationale CVP dat 
ZIJ zelfs het ontstaan van dergelijke 

S I N T - N I K L A A S 

ARRONDISSEMENTEEL KONGRES 
Op 24 april jl kwam te Temse de 
Volksunie van het arrondissement 
St-Niklaas bijeen in kongres 

Kamerlid Nelly Maes verwelkomde de 
talrijk opgekomen kongressisten en si
tueerde dan het kongres, dat in het 
teken stond van de stelling de ge
meente IS de bazis, de bouwsteen 
voor een federaal Vlaanderen 

Daarna splitste het kongres zich in 
dne sekties Het tema van de eerste 
sektie was «welzijn en gezondheids 
zorg» ingeleid door de provinciale 
raadsleden Alfons Claes en Leo Var 
Hoeylandt Verslaggever was Etienne 
Audenaert De tweede sektie had 
sport, rekreatie, onderwijs en kuituur 
voor haar rekening genomen, mei 
inleidingen door kamerlid Nelly Maes 
en provinciaal raadslid Raoul De 
Ryck Verslaggever was Guido SIJS 
Ten slotte hield een derde sektie zich 
onledig met de onderwerpen pluralis 
me en d/imokratie, met een referaat 
door Alfons Goyvaerts, gemeente
raadslid te Beveren en als verslagge
ver Fons Van Raemdonck 

Na de lunch hoorde de voltallige ver-
gadenng de verslagen van de sekties 
en werd een dia-montage vertoond 
over de gemeente, een produktie van 
het Dosfelinstituut In de slottoe
spraak nep senator Coppieters de 

absurde plannen met onmiddellijk de 
kop indrukt Een dergelijk groóote par
tij heeft daar toch de mogelijkheden 
t o e ' Maken wij ons echter geen illu
sies wanneer er Vlaamse belangen 
te verdedigen zijn, is de CVP altijd 
met «verlof» Ook de landbouwers 
weten nu wie hun belangen verde
digt een CVP «landbouwschepen » 
in het stadsbestuur die zich slechts uit 
elektorale beweegredenen onthoudt 
tijdens de gemeenteraadsstemming, 
of ik wil misschien wel maar kan het 
zeker met, zo zal hij wellicht gerede
neerd hebben Dat moet dan de land-
bouwersbelangen veilig stellen 

O O S T E N D E - V E U R N E -
D I K S M U I D E (arr.) 

STEUN A A N BRUSSEL 
Tijdens de jongste raadsvergadering 
was Vik Anciaux gastspreker op onze 
raadsvergadering Hij handelde over 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
Brussel en de hulp die wij in O V D 
daar kunnen verstrekken Hij deed dit 
trouwens op overtuigende en geest
driftige wijze Ter plaatse kon reeds 
7500 fr opgehaald worden en 10 gul
den, terwijl de unanieme raad een 
kado uit de arrondissementskas van 
20 000 fr goedkeurde Meteen werd 
de datum vastgesteld waarop wij in 
Brussel zelf gaan helpen dat zal zijn 
op 19 juni Nieuws hierover volgt later 

PROVINCIERAAD 
Tijdens de arr raadsvergadering deel
de Kr/s Lambert na ruggespraak met 
fraktieleider M Zwaenepoel, U Bruyn-
ooghe en J Hoste, allen provincie
raadsleden mee dat ook zij nog aan
vullend voor het fonds Brussel Tien 
Tien een bedrag van SOOOfr geza
menlijk geven i Dit alles onder ap
plaus van de aanwezigen 

A L V E R I N G E M 

BIJ ONZE DAMES 
Op 23 april kwam Mevrouw Lootens 
op uitnodiging van ons bestuur een uit
eenzetting geven over het hoe en het 
waarom van de vrouwenwerking 
(FVV) Mevrouw Bruneel (Krombeke-
straat 34B, Stavele), zal in onze afde
lingen het initiatief nemen tot de 
opnchting van de vrouwenwerking Al-
veringem-Leisele-Stavele Met sugge
sties kun je daar dus altijd terecht 

D I K S M U I D E 

LEDENSLAG 
Onze afdeling kwam nu ook in de ere
lijst, en dit hebben we aan velen te 
danken, doch een speciale pluim ver
dient toch wel Adelson Decat en zijn 
groep die Pervijze eindelijk volwaar
dig haar intrede in de VU deed doen. 

kongressisten tot volle inzet op bij de 
nakende strijd met als inzet de gemee-
enteraden, die in zeer vele gemeenten 
een heel ander uitzicht zullen hebben 
als gevolg van de samenvoegingen 

M E R E L B E K E 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Het politiek komitee van de afdeling 
besprak tijdens verscheidene bijeen
komsten de samenstelling van de VU-
lijst voor de komende gemeenteraads
verkiezingen Aan het voltallige afde
lingsbestuur werd dan een model-lijst 
voorgelegd, die een ruime instemming 
verwierf De eerste vier plaatsen op 
de lijst zullen als volgt worden ingeno
men 

1 Roger Meysmans (Melsen), ge
neesheer 

2 Georges Van Gijseghem (Merel-
beke), handelaar, VU-gemeente-
en provincieraadslid 

3 Paul Martens (Merelbeke), be-
roepsjournalist, VU-gemeente-
raadslid 

4 Paul De Belie (Merelbeke), apote-
ker 

Op een latere datum zal de volledige 
lijst (25 namen) waarmee de Volks
unie zal deelnemen aan de e k ge
meenteraadsverkiezingen, worden 
medegedeeld De V U behaalde in 
1970 ongeveer 20 % van de stem
men in Merelbeke 
Naar wij vernemen wordt de liberale 
lijst (Centrumpartij geheten) aange
voerd door senator Pede (Bottelare) 

en tevens aan onze voorzitter C Bul-
tinck die daarbij ook hielp om Drieka
pellen op peil te brengen Nu zouden 
we onze vrienden van Mekem nog 
een handje moeten toesteken met in 
Woumen (toekomstig Diksmuide) le
den te werven 

K O E K E L A R E 

LEDENSLAG 
Na maandenlange ongewijzigde 
achterstand zijn we thans ook tot op 
de drempel van de erelijst gevorderd 
Het leeuweaandeel kwam helaas met 
op de meeste bestuursleden terecht, 
doch wel op voorzitter Ant Landuyt 
en A Constant Proficiat en dank u 

K O K S I J D E 

WERKVERSCHAFFING 
Werkverschaffing in eigen streek blijft 
nog altijd aktueel Onder de gewesten 
waar een bijzondere inspanning nodig 
IS tot verlenen van werkgelegenheid 
IS zeker het Veurnse te vermelden 
Koksijde telt momenteel ± 190 werk
lozen (120 vrouwen -I- 70 mannen) 

NEDERLANDSTALIGE BORDEN 
Aan de toegangswegen van onze 
gemeente werden voor het eerst 
nederlandstalige borden geplaatst ter 
gelegenheid van een feestelijkheid 
Hopelijk doen ze zo voort Het is toch 
een normale zaak In de Waalse 
Ardennen blijven de opschnften ook 
eentalig frans, ondanks de aanwezig
heid van 80 % nederlandstalige toeris
ten 

V L A A M S NATIONAAL ZANGFEEST 
Vanuit Veurne, 8 u Grote Markt, prijs 
120fr per autocar 

DIA-AVOND 
«VLAANDEREN, MUN LAND» 
Op aanraden van enkele leden, onze 
felicitaties aan de heer Jaak Van Rom-
paey voor zijn prachtige dia-avond 
van 26 apnl 
GEBOORTE 

Onze Jef (Carroen-bestuurslid) is 
Opa Hartelijke gelukwensen aan de 
peter en ouders bij de geboorte van 
een flinke kleinzoon 
Hier weze verduidelijkt dat zijn doch
ter gehuwd is met een Fransman en 
hij volop bezig is met het aanleren van 
de Nederlandse taal Hij weze een 
voorbeeld voor de vele franstaligen 
die in Koksijde komen wonen en zich 
met aan onze taal willen aanpassen 

O O S T E N D E - M A R I A K E R K E 

OVERUJDEN 
Op nog geen volle 49-jange leeftijd 
werd op 30 april Godelieve Holvoet 
echtgenote van Pol Vanfiaverbeke, 
door een grote schare vrienden naar 

en Patrick Lachaert (Merelbeke) De 
socialistische lijst wordt getrokken 
door Albert Glorieus, gemeenteraads
lid 

BIJ het overlijden van uw dierbaren 

Begrafenissen en Crematie 

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

Tel. 091/26.50.71 

DAG EN NACHT TOT UW DIENST 

M E D E G E D E E L D 

Ziekenfonds Flandna ncht samen met 
het KVHV en de Vlaamse Klub Johan
nesburg een jeugdreis in naar Zuid-Af-
nka, van 22 juli tot 15 augustus 1976 
6000 km door de republiek - Logies 
bij studenten, op boerderijen en bij 
immigranten - 35 000 fr, alles inbegre
pen Deelname beperkt Inlichtingen 
Europareizen, Floraplein 5, 9220 Me
relbeke Tel 308070 

M E D E G E D E E L D 

VOORDRACHT 

Op uitnodiging van de Vnendenkring 
Sneyssens komt Edgard Delvo naar 
Gent op zaterdag 15 mei te 20 u 30 in 
Vlaams Huis Roeland (Korte Kruis
straat, 3) 
HIJ zal de achtergronden van de socia
le kollaboratie onthullen Toegang vrij 

haar laatste rustplaats begeleid Van 
in de prille VU-tijd in Oostende werkte 
ZIJ reeds mede in de verkiezingstijd 
aan de propaganda van onze partij 
Pastoor Thorez hield een aangrijpen
de homilie, terwijl de VUJO bij het 
altaar stond met de leeuwevlag On
der de vele aanwezige VU-leden note
ren WIJ kamerlid Vansteenkiste, oud-
senator L Van de Wegfie, de gemeen
teraadsleden Mw Depoorter en J 
Nagels, Mevr Lambert, Mevr Vanrin-
tel, B Ruysschaert en vele tiestuursle-
den van Oostende-Manakerke Ook 
CVP-kamerlid Vanackere woonde de 
begrafenis bij Vele aanwezigen de
den zelfs geen moeite om hun tranen 
te bedwingen bij het grote leed dat 
Pol en de acht kinderen beschoren 
werd 

Langs deze weg om betuigen we de 
hele familie nogmaals onze innigste 
deelneming 

V E U R N E ( kan ton ) 

GESLAAGDE VERGADERING 
Vorige vrijdag liep het Onthaalcen-
trum op de Houtmarkt mooi vol i Sena
tor Frans Van der Eist, stichter-voorzit
ter van de VU, hield er een zeer aan
dachtig beluisterde toespraak, waarin 
hij teruggreep naar ontstaan en ont
wikkeling van de Vlaamse Beweging 
om uiteindelijk de motivering weer te 
geven van de noodzakelijkheid nu 
van de VU Voorzitter Carol Van-
doorne van afdeling Veurne had spre
ker in spirituele en hoofse bewoordin
gen in de Westhoek verwelkomd, ter
wijl de voorzitter Hendryckx uit De 
Panne de spreker dankte in meer ide
ologische termen Onder de aanwezi
gen waren kamerleden Vansteenkis
te en Vandemeulebroucke, provin
ciaal raadslid Bruynogfie, vele kaderle
den, en namens het arr bestuur O 
Huyghebaert, J Nagels, H Cosman 
en M Meijns Kommentaar werd nog 
tot laat nadien in «De Berus» ver
strekt 

I Z E G E M 

V L A A M S NATIONAAL ZANGFEEST 
Met VU-lzegem en Kachtem naar het 
Nationaal Zangfeest te Antwerpen op 
23 mei Zorg ervoor dat je erbij bent 
Dit grootse zangfeest moet je min
stens een keer in je leven meege
maakt hebben Voor 200 fr heb je 
een toegangskaart en is je busreis 
betaald Schrijf in bij een van de 
bestuursleden of in het Vlaams Huis 
Maar wacht a u b met tot het laatste 
nippert je' 

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 

A 
MEI 
14 Menen : Grote ledenvergadering ter voorbereiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen Te 20 u 15 in zaal «De Kring», 
Schansstraat 

WEST-VLAANDEREN 
16 Arrondissementele kolportage van de kantons Diksmuide en 

Veurne. Verzamelen om 9 u. 30 aan het Vlaams Huls (Diks
muide) en de Beurs (Veurnej. 

17 Veurne Arrondissementeel bestuur te 20 u 30 in aanwezig
heid van het arr VUJO-komitee 

18 Kor t r i j k : Voordracht over diepvriezen, ingericht door de VU-
vrouwen Te 20 u in cafe 1302, Burg Reynaertstraat 9 

23 Veurne : De deelnemers van Veurne - De Panne - Koksijde aan 
het Vlaams-Nationaal Zangfeest verzamelen te 8 u op de 
Markt Kostprijs 120 fr 

Leff inge: Wij gaan met de bus naar het Zangfeest Kostprijs 
250 fr toegang inbegrepen 

28 Oostende • gemeenteraad vanaf 19 u 
29 Izegem . wandeling in de omgeving van Nokere o I v Luk Schel-

pe Organisatie wandelklub Vlaams Huis Vertrek om 13 u 30 
aan het Vlaams Huis 

30 Diksmuide : Uitstap naar Frans-Vlaanderen Vertrek te 7 u 30 
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EEG-WERKDOKUMENT 
VOOR WERKGELEGENHEID 
EN STABILITEIT 
Ter voorbereiding van de konferentie die 
in juni e.k. de sociale partners, de Minis
ters van sociale zaken en van ekonomi-
sche zaken van de EEG-staten en de 
Kommissie van de Europese Gemeen
schappen zal bijeenbrengen, werd een 
werkdokument opgesteld waarin een ge
meenschappelijke strategie voor volledi
ge werkgelegenheid en stabiliteit is uitge
stippeld. Niet iedereen zal het met alles 
eens zijn en de aksenten van dokument 
SEC (76) 1400 liggen niet naar ieders 
gevoel op de juiste plaats. Toch bevat 
bedoeld werkdokument een reeks over
wegingen die belangrijk genoeg zijn, me
nen we, om ze onze lezers voor te leggen. 
Wat volgt is uiteraard een persoonlijke 
keuze en daarenboven een samenvatting. 
Niettemin hopen we met de hiernavolgen
de tekst een beeld te geven van de 
inhoud van het hogervermeld werkdoku
ment. 
1. Een van de belangrijkste oorzaken van 

de recessie 74/75 moet waarschijnlijk 
gezocht worden in de overmatige aan
spraken op het nationaal inkomen van 
zowel de sociale partners als van de over
heid. Het uitblijven van radikale verande
ringen op dit gebied zal in de toekomst 
nog meer inflatie en nog meer werkloos
heid veroorzaken. 
2. Volledige werkgelegenheid zal niet kun
nen hersteld worden zonder een krachti
ge groei. Er moet gestreefd worden naar 
een groei-tempo dat hoger ligt dan wat 
thans algemeen bereikbaar wordt geacht. 
Wil men evenwel de stabiliteit niet in 
gevaar brengen, dan kan een snellere 
groei slechts bereikt worden als de socia
le partners en de overheid matiging be
trachten ten aanzien van enerzijds prijzen 
en lonen en anderzijds de overheidsuitga
ven en de lonen. 
3. Het herstel van volledige werkgelegen
heid en stabiliteit is een politieke nood
zaak en slechts te bereiken door een 

samengaan van alle demokratische krach
ten. 
4. De werkgelegenheidspolitiek moet 
vooral gericht zijn op positieve maatrege
len om de werkloosheid terug te dringen, 
zoals premies voor tijdelijke tewerkstel
ling uit hoofde van uitbreiding van het per
soneelsbestand en akties ter vergroting 
van werkgelegenheid voor jongeren. Ter-
zelfdertijd dienen ook de voorwaarden 
tot stand gebracht te worden die nodig 
zijn opdat de strukturele omschakeling 
zich zonder schokken kan voltrekken. 
5. De terugkeer tot volledige werkgelegen
heid vereist een aanzienlijke verhoging 
van de investeringen, wat slechts moge
lijk is als de winstsituatie verbetert. Speci
fieke maatregelen zouden getroffen moe
ten worden om investeringen aan te moe-
dingen, enerzijds in gebieden die geken
merkt worden door een grote duurzame 
werkloosheid, anderzijds met betrekking 
tot aktiviteiten die gericht zijn op energie
bezuiniging, vermindering van vervuiling 
en arbeidsveiligheid. Het aandeel van de 
investeringen in de overheidsuitgaven 
zou vergroot moeten worden. 

6. Belangrijk is kollektieve discipline op 
het gebied van inkomens- en prijsverho
gingen. Op langere termijn is verbetering 
van de arbeidsproduktiviteit het voor
naamste kriterium voor het werkelijke 
loonpeil. Om te komen tot een normaliza-
tie van de verhoudingen tussen verbruik 
en investeringen, dient de verhoging van 
de werkelijke lonen tijdelijk achter te blij
ven bij de produktiviteitsverbetering. 
Maatregelen ter bevordering van de be
zitsvorming, een betere voorlichting over 
de inkomens- en vermogensverdeling, als
mede grotere medezeggenschap der 
werknemers in bedrijfsbeslissingen, zou
den in belangrijke mate bijdragen tot het 
herstel van de sociale vrede. 

7. Om een « sociaal kompromis » tot stand 
te brengen zal het in sommige EEC-lan-
den nodig zijn rechtstreeks in de prijsvor
ming in te grijpen om de inflatie te beteu
gelen. Op korte termijn zal het evenwel 
de taak van de ondernemingen zijn de 
voornaamste bijdrage tot prijsstabiliteit te 
leveren. 
8. De uitbreiding van de overheidsbegro
tingen in de afgelopen vijf jaar is verder 
gegaan dan de grenzen die op een middel
lange termijn verenigbaar zijn met de sta
biliteitseisen. Op middellange termijn kun
nen de tekorten van de huidige omvang 
niet gehandhaafd worden. Met een regel
matiger politiek op het gebied van de 
openbare financiën zou de ekonomie veel 
gemakkelijker in het spoor van een stabie
le groei op middellange termijn gebracht 
kunnen worden. 

Willy Cobbaut 

r 
SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN 
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BEROEPSZIEKTEN (I) 
Op het bruto-loon van de arbeiders betaalt de werkgever 
een bijdrage van 0,60 % ten voordele van het Fonds der 
Beroepsziekten. Op het bruto-loon van de bedienden 
bedraagt deze bijdrage 0,70 %. Wie kan genieten van de 
wetgeving op de beroepsziekten ? Welke vergoedingen 
zijn in deze wetgeving voorzien ? De voornaamste elemen
ten uit deze reglementering worden hieronder opgesomd. 

WATZIJN BEROEPSZIEKTEN ? 
Beroepsziekten zijn ziekten die de werknemer oploopt tij
dens, ten gevolge van of ter gelegenheid van de uitvoe
ring van zijn beroepsaktiviteiten. Deze ziekten kunnen ver
wekt worden door het in aanraking komen met bepaalde 
scheikundige of andere stoffen, parazieten of fizische ele
menten. Indien deze ziekten opgenomen zijn In de officiële 
lijst der beroepsziekten, geven ze aanleiding tot de vergoe
ding in de wetgeving terzake voorzien. 

WIE KAN DEZE VERGOEDINGEN KRIJGEN ? 
In beginsel kunnen volgende kategorieén van personen 
aanspraak maken op de voordelen van de wetgeving. 
— alle werknemers onderworpen aan de algemene rege

ling betreffende de maatschappelijke zekerheid; 
— de mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden; 
— de zeelieden ter koopvaardij, 
— de personen die tewerkgesteld zijn in een familie-on-

derneming voor zover zij door een arbeidsovereen
komst gebonden zijn; 

— de werklozen en de invalieden die vak(her)scholing 
genieten, 

— de leerjongens, leermeisjes en stagiairs, zelfs als zij 
geen loon ontvangen; 

— de tijdelijke personeelsleden en de stagiairs die door 
een arbeidskontrakt gebonden zijn en in openbare 
dienst tewerkgesteld zijn; 

— de leraars uit het gesubsidieerd technisch onderwijs; 
— de leerlingen en studenten die praktische leergangen 

volgen van het technisch of beroepsonderwijs of die 
laboratoria bezoeken; 

— personen die zich vrijwillig wensen te verzekeren 
(voorwaarden door de Koning vast te stellen). 

De wetgeving Is met van toepassing op het personeel van 
de overheldssektor waarvoor een afzonderlijke regeling 
voorzien is. 

SOORTEN VERGOEDINGEN 
De wetgeving bp de beroepsziekten voorziet een vergoe
ding In volgende gevallen: 
— bij overlijden van het slachtoffer; 
— bij gedeeltelijke of volledige tijdelijke arbeidsonge

schiktheid ; 
— bij gedeeltelijke of volledige definitieve arbeidsonge

schiktheid , 
— bij tijdelijke of definitieve stopzetting van de beroeps

aktiviteiten met het doel een ziekte te voorkomen; 
— voor de medische, heelkundige, farmaceutische of ver-

pleegkosten en voor de kosten van protezen en ortop-
edlsche toestellen. 

In veel gevallen Is er overeenetemming met de wetgeving 
op de arbeidsongevallen, maar er zijn wel tipische verschil
punten. 

Cw. 
(vervolgt) 

• ^ ^ 

DOKUMENTATIE 

De sociologie, als term en als wetenschap, is 
nog met zeer oud. Men ontmoet de term voor 
het eerst bij de vandaag wat onder het stof zit
tende Franse pozitivist August Comte die het 
woord gebruikte in zijn zesdelige -Cours de 
philosophie positive », waarvan in 1830 het eer
ste deel verscheen. De sociologie als weten
schap heeft sindsdien een enorme ontwikke
ling doorgemaakt en is vandaag een der 
belangrijkste sociale wetenschappen. 

SOCIOLOGIE 
Wat IS sociologie? Het Is de studie van de 
mens in zijn betrekkingen tot de gemeenschap, 
«de wetenschap van de enigszins stabiele 
strukturen en processen van sociale aard» 
(Van Doorn en Lammers); Het is, jammerlijke 
vaststelling, een vaak zeer misbruikt terrein 
waarmee allerlei maatschappij-hervormers hun 
vaak dubbelzinnige bedoelingen een schijn van 
wetenschappelijke ernst pogen te geven. Maar 
er zijn vanzelfsprekend ook ernstige sociolo
gen. De Duitser Norbert Ellas, op dit ogenblik 
hoogleraar te Leicester (Engeland), is een 
van die ernstige mensen. Vak-sociologen zul
len met genoegen terugdenken aan zijn schitte
rende sociologische ontleding •• Ueber den Pro-
zess der Zlvllization » (2 din., 1939), handelend 
over de ontwikkeling van de Westerse maat
schappij sedert de middeleeuwen. 
Prof. Elias ligt met de vroegere sociologie een 
beetje overhoop. Klassieke sociologen hebben 
tot vandaag veel aandacht besteed aan de 
betrekkingen mens-maatschappij in het kader 
van strukturen met een duidelijk groepskarak-
ter: gezin, gemeente, vereniging, bedrijf, staat; 
enz. Prof Ellas daarentegen wenst in de socio
logie ook strukturen op te nemen waarvan het 
groepskarakter veel minder duidelijk is: verga
deringen, wedstnjden, stakingen, oorlogen, re
voluties, enz. 

Zijn kritiek op de gangbare sociologische 
begrippen en metoden heeft Norbert Elias 
beschreven in « Was ist Sozlologie ? », uitgege
ven te München in 1970 en door de uitgeverij 
Het Spectrum opgenomen als nr 462 van haar 
Aula-reeks onder de titel «Wat Is sociologie ?». 
De auteur stelt hlenn dat de sociologen de ver
anderlijkheid van de menselijke samenleving 
als uitgangspunt van hun teorieën moeten 
memen. «In plaats van «sociale verandenng» 
als een storende rest-kategorie in hun denksi-
stemen in te voegen, dienen zIj de verandenng 
van meet af aan centraal te stellen als een 
grondgegeven van menselijke samenleving», 
zo omschrijft prof. Goudsblom In zijn Inleiding 
op voorliggend werk de vizie van de auteur op 
de taak van de sociologen. 
Het Is niet aan ons het beslissend woord te 
spreken over de plaats waar de moderne 
sociologen de aksenten moeten leggen. Het is 
wel onze taak een paar opmerkingen te maken 
over het hier voorgesteld Aula-boek. Een eer
ste opmerking geldt de titel. Voor vakmensen 
zal deze benaming geen bezwaren oproepen. 
Wanneer een man als prof. Norbert Ellas zich 
de vraag stelt «Wat is sociologie?», dan ver
wacht niemand een schoolse uiteenzetting van 
wat allemaal tot het terrein van de sociologie 
behoort. Maar wanneer een pocket-ultgeverij 
een titel opneemt in een reeks die bestemd is 
voor de zgn. « belangstellende leek », dan werkt 
deze titel « Wat Is sociologie ? » wel degelijk ver
warrend. 

De stijl, en dit Is een tweede opmerking, is niet 
vulgarlzerend, alhoewel het boek niet geschre
ven IS In een voor leken ontoegankelijk vakjar
gon De tekst vraagt wel aandachtige lektuur 
en een volgehouden geestelijke inspanning 
voor wie sociologie niet de dagelijkse bezig
heid Is. 
Wie echter bereid is zich de nodige moeite te 
getroosten, zal het zich met beklagen dit werk 
van Norbert Elias gelezen te hebben. 
_ ^ ^ ^ _ Jvb. 

Norbert Elias — «wat Is sociologie?» — Het 
Spectrum, Utrecht/Antwerpen — Aula-reeks 
nr462 - 208 biz. - 112 fr 
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« as plakt de huig dicht » 

DE KOELE 
VERLATEN WERELD 
VAN 
HANS VAN DE WAARSENBURG 
De wereld van de Nederlandse dichter Hans van de Waar-
senburg wordt hoe langer hoe minder bewoonbaar Het 
leven trekt eruit weg ; 

Ze hebben nog horen roepen 
maar het vertrek met de vogels 
was niet uit te stellen 

Die sfeer van verlatenheid wordt weergegeven met korte, 
nauwkeurige, beeldende notities, die naar een dicht gevroren 
winterlandschap verwijzen. Het is een abstrakte wereld die in 
een uiterst konkrete taal te voorschijn geroepen wordt Zoals 
in de bundel Tussen nat mos en een begrafenis (1972) zijn de 
bewoners onpersoonlijke wezens met een sterke aanwezig-
heidsgraad, vreemde, dwalende figuren, door de dichter met 
de volgende benamingen aangeduid: «De aardige, de brood
dronkene zou hij genoemd kunnen worden »; «de strandjut
ter» en «zoeker tussen de/nachtdampen, wrakke ochtend-
.uren/ en zinloos verblijf op de stranden/ der verbeelding»,• 
de «van hand tot hand bewapendfe) ridder». In andere 
gedichten, onder meer in De Winter, wordt de « hij» de mense
lijke figuur of de lichaamsdelen die amper naar een menselijk 
wezen verwijzen, niet eens genoemd. Dit onpersoonlijke 
wezen wordt geheel vereenzelvigd met het bevroren land
schap : beide vlakken of werkelijkheden schuiven over of in 
elkaar, zoals in de strofe: 

De tong dooide uit de mond 
zichtbaar werd de rivier 

Zoals in de vorige bundels brandmerkt Van de Waarsenburg 
de alom heersende verveling, lauwheid en doelloosheid, die 
een uitvloeisel zijn van de grijze, afmattende, lege welvaarts
maatschappij bij voorbeeld: 
. Geen vrede in de huizen van steen 

waar hout na hout wordt verbrand 
waar leven zacht als morgendauw op 
het altaar van een vermoeid week-end 

wordt geroosterd 
Het is een «unheimliche», koude, lege, door verschrikking 
bewoond landschap. De doelbewust on-estetische tekenin
gen van de graficus Gèr Boosten, waaruit de angst voor de 
verdelging spreekt onderstrepen nog dat klimaat 
De tweede cyclus van de bundel Afscheid van het engage
ment?, is in een andere, minder metaforisch geladen taal 
geschreven. De eerste reeks van drie gedichten, een «trip
tiek » kondigt een tijd van felle strijdlust en met herhaalde 
imperatieven aangewakkerde wraakneming aan. Met de vori
ge cyclus staan deze gedichten in een fel ritmisch kontrast 
Reisverslag is opnieuw sterk metaforisch en, zoals de titel 
suggereert, in de verhaalvorm gekomponeerd. De stijl doet 
zelfs bijbels aan • «toen dan de tijd van de grote moeheid/ 
was aangebroken...». Door toon en klimaat sluiten die 
gedichten aan bij het eerste gedeelte. Verschrikkelijke winter. 
Hier opnieuw neemt de onpersoonlijke «hij» bezit van de 
wereld, waardoor de dichter als een koele toeschouwer het 
innerlijke gebeuren op een vreemde planeet kan situeren en 
In zijn verbeelding beschrijven. De reis eindigt op een dood 
punt, in het nihil 

De estetisch of stylistisch bekoorlijkste teksten, staan in 
Schetsen van zuid: Pergamijndonk is zo'n gedicht Ze vor
men een schril kontrast met de andere poëzie uit de bundel: 
de wereld is opnieuw bewoonbaar, de dingen worden er 
genoemd met hun naam, de angst drijft weg, de dichter laat 
zich strelen door het warme landschap. Ik herinner me niet 
ooit zo'n idyllische teksten bij Van de Waarsenburg te heb
ben gelezen. In de drie laatste gedichten van de reeks duikt 
de gekende grimmigheid weer op. In de laatste cyclus, Dag-
boekbladen, treedt de vervreemding in. De vorm is losser 
gehouden dan in het eerste gedeelte, maar het gevoelskli-
maat is hetzelfde. 

De poëzie van Hans Van de Waarsenburg evolueert naar 
een gesloten, strak opgebouwde metaforische vorm, waarin 
de dichter zelf hoe langer hoe meer afwezig is en plaats 
maakt voor een onpersoonlijke «hij». Daarmee schetst hij 
een versteende wereld, waarin het leven tot een toestand 
van fossiel is teruggekeerd. In het algemeen reduceert de 
dichter moedwillig het communikatieve karakter van zijn taal 
Geeft hij hiermee te kennen dat de wereld zelf als maatschap
pelijke werkelijkheid niet langer meer toegankelijk is ? Daar
mee is vooral de stad bedoeld, de wereld van de moderne 
technokratische, op koel geweld beluste mens. Dat vacuüm 
wordt beschreven als een versteend winters aardoppervlak, 
waaruit alle leven is verdwenen, of nog als «het verschrikkelij
ke tapijt van de winter». Het is het steentijdperk van het 
moderne onheil 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Hans VAN DE WAARSENBURG, Verschrikkeli jke winter. 
Tekeningen Gér Boosten, 's Gravenhage, Nijgh & van Dlt-
mar (Voor België, Brugge, uitgeverij Sonneville). 

DIT VLAANDEREN 

(jv) Dit lijvig foto-album biedt ons een 
uitgebreide keuze van foto's uit het 
leven van arm en rijk, groot en klein, 
stad en dorp rond de eeuwwisseling 
in Vlaanderen. Het boek brengt daar
mee tevens een beeld van de sociale 
situatie, van het leven, de kledij, het 
vermaak, de bouwtrant, de hele le
venswijze van een vorige generatie. 
Er werd gekozen uit duizenden foto's : 
een selektie die door haar accurates
se het leven zo nabij mogelijk wil bren
gen en er dan ook in geslaagd is een 
totaalbeeld van die periode voor ons 
op te roepen. 
Wij raden daarenboven de kijker aan, 
de inleiding van de samensteller Karel 
van Deuren te lezen, waar hij het 
heeft over Strackes «Arm Vlaande
ren » en over de twee grote emancipa
tiebewegingen die aan het begin der 
eeuw stonden: de Vlaamse en de 
sociale en die elkaar weliswaar aan
vulden maar nooit in elkaar opgingen. 
Het waarom werd door de historici — 
al naargelang ze socialist of nationa
list waren — in 't lang en in 't breed uit
eengezet. 
Van Deuren betoogt niet, hij doet niet 
aan politiek. Hij getuigt voor een tijd 
waarin de mensen het harder hadden 
dan nu. Waren zij gelukkiger omdat zij 
onwetender waren en heeft de kennis 
ons niet alleen naar de geest verrijkt 
maar ook naar het hart verarmd ? 
Van Deurens foto-boek is een zeer 
mooi« Vlaams familiealbum » dat ieder
een niet slechts tot kijken maar ook 
tot denken aanspoort. 
Karel Van Deuren : « Dit Vlaanderen 
heb ik hartelijk lief», Lannoo, TIelt -
298 fr - 180 biz. 

DE KERK EVOLUEERT 

(jv] Waar staat de kerk in Vlaande
ren ? In november 1974 werd te 
Heverlee een kollokwium gehouden 
over de «de diversiteit van charisma 
en ambt en toch eenheid in de leer» 
waarop een aantal problemen van 
aktuele aard besproken werden. 
Het resultaat daarvan werd bijeenge
bracht in dit boek, waarbij vragen 
beantwoord worden als: wat is de rol 
van de hiërarchie ? Wat is de specifie
ke inbreng van de leek ? Wat bete
kent Kerk als gemeenschap? enzo-
meer Het boek peilt tevens naar de 
feitelijke situatie in de kerkelijke prak
tijk, inzonderheid in Nederland en 
Duitsland. 
Sommigen vragen zich af of na Niet-
zsches «God is dood» nu ook de 
kerk gaat bezwijken aan de twijfels 
en het zoeken van haar eigen leiding, 
die soms schijnt een laatste redplank 
te zoeken in het zich vastklampen 
aan sociale opdrachten. Men kan zich 
echter ook afvragen — en de gelovi
ge zal hierop positief antwoorden — 
of dit proces, of deze krisissituatie 
waaruit men zich probeert los te wrin
gen, niet veeleer een hernieuwing en 
een zuivenng is, een aanpassing aan 
de bevrijde mens en een terugkeer 
naar de zuivere evangelische waar
den. «Hoe de Kerk er in Vlaanderen 
zal uitzien rond de eeuwwende kan 

niemand voorzien» zegt Kerkhofs in 
de inleiding. Wat de juiste betekenis is 
van heel dit evolutie-proces, zal men 
wellicht pas na vele decennia, en wel
licht pas na een paar eeuwen kunnen 
zien. Er zijn nog verschijnselen ge
weest in het kristendom — en in het 
geestelijk leven in het algemeen — 
waarvan men de betekenis, ten goe
de of ten kwade, pas na eeuwen op 
hun juiste waarde wist te schatten. 
Wij staan in een evoluerend geheel, 
onvermijdelijk met gisteren en mor
gen verbonden. Elke overmoed en elk 
hautain superioriteitsgevoel tegen
over wat gisteren was en wat morgen 
zijn zal, is derhalve een dwaasheid. 
Nederigheid past grote zaken, ook in 
het religieuze. Dat mag het gisteren 
ons leren voor vandaag en morgen... 
Met dat voor ogen, zijn de antwoor
den die dit boek ons brengt, ook te 
bekijken en te waarderen. 

J. Kerkhofs e.a.: «Laat mijn volk 
gaan». Patmos, Antwerpen, 212 bIz. 

KRISTELIJK ENGAGEMENT 

(jv) Mgr. P. Schreurs is hulpbisschop 
en ko-adjutor van het bisdom Hasselt. 
Zijn boek «Christenen in weer en 
wind » is een pleidooi voor het engage
ment van de kristen ten gunste van 
de minder bedeelden op elk terrein en 
op wereldvlak. 
Het gaat hier dan in hoofdzaak om de 
minder-bedeelden in materiële goede
ren. De argumenten zijn trouwens 
niet altijd overtuigend : het tot ten treu-
re herhaalde argument van de 20 % 
der wereldbevolking die 80 % van de 
aardse goederen bezit is onjuist en 
ook de vergelijkende cijfers van het 
verbruik geven een vals beeld. 
Slechts wanneer niet alleen de kristen 
en de West-Europeaan, maar ieder
een met enig sociaal bewustzijn, ook 
in Afrika en Azië, ertoe bereid is, niet 
uit een misplaatst en vernederend 
gevoel van schuldbesef maar uit een 
gefundeerd besef van nationale en 
internationale solidariteit, de uitbuiting 
door privé- en staatskapitalisme te
gen te gaan, zal er enige blijvende ver
betering komen. Dat betekent geen 
rekenkundige gelijkschakeling die 
toch onmogelijk is: de menselijke 
diversiteit uit zich niet slechts in pres
taties maar ook in behoeften, die gron
dig verschillen naargelang traditie, kli
maat, enz... 

Hoofdzaak is de erkenning van de 
persoonlijke waardigheid van de 
mens en de mogelijkheid om door een 
minimum aan matenële zekerheden, 
die persoonlijkheid te kunnen beves
tigen. De kristen dient in dit proces 
niet in de huiskamer maar «in weer en 
wind» te staan. Nog eens: niet uit 
schuldbesef maar uit naastenliefde, 
uit datgene wat wij solidariteit noe- ̂  
men. Wie dit boek leest in dit perspek-
tief zal er argumenten in vinden voor 
zijn engagement, als kristen én als 
mens. 

Paul Schreurs: «Christenen in weer 
en wind». Patmos, Antwerpen, 192 
bIz., 320 fr 

DIMITRI VAN TOREN 
«DOORDROMEN 
GETEKEND» 

Na een periode waarin hij schuilde 
achter abstrakte, moeilijke, gesloten 
teksten, was Dimitri Van Torens vori
ge elpee een verrassing vol toeganke
lijke en konkrete nummers. De poëet 
Van Toren zong weer in een begrijpe
lijke taal en bovendien met een prima 
muzikale begeleiding. Dimitri Van To
ren is echter iemand die voortdurend 
evolueert en sterk onderhevig is aan 
stemmingen en periodes. Zodat zijn 
nieuwste plaat weer een stuk anders 
geworden is dan de vorige, ze is, 
zoals de titel het zegt, « door dromen 
getekend ». Dimitri Van Toren vertoef
de de afgelopen maanden blijkbaar in 
een surrealistische periode. Dit is over
duidelijk te horen in o.a. «Harry's 
droom», «Alles komt en keert weer
om» (waarin Rikkert Zuiderveld zijn 
stem verleent aan Dimitri's andere ik), 
« Een vrolijk lied is niet gewenst» en in 
het lied waarop de hoesfoto is geïnspi
reerd, «De elastiekjesman». Ook de 
meeste andere liedjes op deze elpee 
zitten ergens in die surrealistische 
sfeer. Zo « De ballade van een tevre
den man» en « Emi je moet niet hui
len» (Emi is een duidelijke allusie op 
de gelijknamige platenfirma) waaruit 
een sarkasme spreekt die we van de 
zanger niet zo gewoon zijn. 

De vlucht uit de stad, terug naar de 
natuur, is een tematiek die reeds 
vaker Dimitri Van Toren tot liedjes 

inspireerde. Op deze elpee is dit het 
geval voor «Lisa». 
Anderzijds is Dimitri realist genoeg 
om de hypokrisie en onverdraagzaam
heid van een klein plattelandsnest aan 
te'klagen in «Weet dan één ding» 
(met vokale medewerking van het 
echtpaar Zuiderveld). Een uitspringer-
tje en een potentiële hitsingle is het 
door een kinderkoortje entoesiast 
meegezongen «jij bent de mooiste». 
De twee knapste nummers zijn naar 
mijn gevoel «Dan zal het duidelijk 
zijn» en «De droom van Jozef». Het 
eerste is een melancholisch liedje 
geschreven vanuit angst voor het oud 
worden. In het tweede verhaalt Van 
Toren over Josef die zijn zoon Jezus 
voor diens 33ste verjaardag een raad
sel uit zijn droom, over een houten 
kruis en vier nagels, als geschenk wil 
geven. 
Wat de muziek betreft is er nogal wat 
nadruk komen te liggen op de ritmegi
taar de piano en niet te vergeten heel 
wat violen. Het zou ten onrechte zijn 
door dit laatste de elpee als te « kom-
mercieel» te bestempelen. Bovendien 
kan Van Toren, die het toch steeds 
houdt bij eenvoudige en vaak zelfs 
wat al te stereotiepe melodieën, best 
een extra ruggesteuntje verdragen. 
Het resultaat is een niet alleen inhou
delijke maar ook muzikaal erg beluis-
terbaar geheel. (EMI 5C064.25431) 

Hilde 
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TERESA 
VAN AKEN VAN GERWEN 

PASTELS MET ALLURE 
Er zijn diverse redenen om Teresa van Aken van Gerwen een in onze schilder
kunst meer dan opmerkelijke persoonlijkheid te noemen. Ik geloof niet dat tot 
dusver één vrouw er hier in geslaagd is om op zo jeugdige leeftijd (zij werd in 
1946 in Merchtem geboren) dergelijk stadium van verdiende erkenning te berei
ken. De kwaliteit van haar werk is daar zeker niet vreemd aan, haar enorme 
werkkracht evenmin, maar haar sterkste troef is ongetwijfeld de absolute origi
naliteit van haar plastisch denken en de konsekwentie waarmee haar evolutie 
zich heel duidelijk voltrekt. Dat zij dan ook in binnen- en buitenland (tot aan de 
andere kant van de wereldbol, Nieuw-Zeeland, toe) al herhaaldelijk exposeerde, 
dat zij deze zomer aanwezig zal zijn op de Kunstmesse van Bazel en dat wer
ken van haar zich bevinden in diverse officiële en privé-verzamelingen wijst dan 
ook niet zozeer op voortvarendheid, dan wel op een gelukkige waardering van 
haar talent. 

Dit is de eerste langspeelfilm van 
John Byrum, naar een eigen scenario. 

Het is een film over de film, en als dus
danig is men direkt geneigd de verge
lijking te maken met andere werken in 
dit genre, zoals « La Nuit Américaine » 
van Truffaut, dat een meesterwerk 
was dat nog moeilijk kan geëvenaard 
worden. Wanneer een beginnend ci
neast het dan aandurft over een ana
loog onderwerp te filmen, dan is daar 
wel wat moed voor nodig. Daaren
boven wil hij zich bewust beperken in 
zijn onderwerp (geen film over de gro
te film, maar over de kleine pornofilm 
uit de dertiger-jaren), in zijn persona
ges (slechts vijf spelers) en in zijn 
kader (één kamer, gedurende één 
dag). Hiermee heeft hij duidelijk af
stand genomen van de mogelijkheid 
om een kassukses te konstrueren, en 
met dit werk dat de allures heeft van 
een klassiek drama mikt hij meer op 
de kleinere groep cinefielen. Of zou er 
toch de bedoeling achter zitten om 
met het porno-onderwerp het grotere 
publiek te lokken ? 

De film speelt zich af te Hollywood 
rond 1935. Boy Wonder (Richard 
Dreyfuss) was eens een gekend reali-
sator, maar sedert de opkomst van 
de geluidsfilm is hij aan lager wal 
geraakt, en schijnt niet meer mee te 
kunnen. Big Mac (Bob Hoskins) is dan 
zijn geldschieter geworden, en produ
cer van pornofilms. Als akteurs be
schikt Boy Wonder over een stel 
tweederangsvedetten: Harlene (Vero
nica Cartwright), een aan heroïne 
verslaafde starlet en Rex (Stephen 

Davies), een pretentieuze bluffer, die 

aan de kost komt als lijkbidder en por
novedette, maar die ervan overtuigd 
is eens een echte beroemdheid te 
worden. Boy Wonder is bezig met 
een nieuwe film, waarvan nog enkel 
de grootopnamen (inserts) moeten ge
draaid worden, die de hoogtepunten 
moeten worden voor het geile pu
bliek. Na enkele moeizaam gelukte 
opnamen laat Harlene het echter af
weten : zij sterft aan een overdose
ring. Big Mac was toevallig aanwezig, 
samen met zijn verloofde Cathy Cake 
(Jessica Harper), een schijnbaar on
schuldig, maar allesbehalve naïef 
meisje. Terwijl Big Mac en Rex zich 
verder van het lijk proberen af te 
maken, stelt Cathy zichzelf voor als 
vervangster van Harlene: aangezien 
het toch slechts inserts zijn, doet het 
er niet toe welk hoofd er op dat 
bepaalde lichaam staat. Boy Wonder 
neemt het aan en begint te filmen tot 
hij komt aan de scènes waarvoor hij 
Rex nodig heeft, vermits hijzelf impo
tent schijnt te zijn. Cathy verleidt hem, 
dwingt hem in zichzelf en in zijn viriele 
mogelijkheden te geloven. Dit lukt zo 
goed dat hij de film vergeet en tot een 
bevnjding komt van zijn sexuele pro
blemen... Wanneer Cathy hem daar
na hevig verwijt dat de camera niet 
draaide, en er dus geen opnamen 
gemaakt zijn, wordt het pas duidelijk 
hoe meedogenloos hard en rauw zij 
was : de menselijke gevoelens interes
seerden haar niet, slechts de kans 
een grote starlet te worden. Natuurlijk 
trekt Big Mac er met zijn Cathy van 
onder en laat Boy Wonder aan zich

zelf over ; voor hem is er een heel 
nieuwe wereld opengegaan. 
Er zijn duidelijk twee delen in de f i lm: 
eerst de opnamen met Rex en Harle
ne, daarna de opnamen met Cathy. In 
het eerste deel is Boy Wonder de har
de, zelfzekere en veeleisende regis
seur, die zijn akteurs ver boven hun 
schijnbare mogelijkheden weet op te 
drijven. In het tweede deel krijgen wij 
het tegenovergestelde : de zelfzekere 
Cathy dwingt hem zichzelf te zijn en 
meer te presteren dan hij zelf dacht te 
kunnen. Boy Wonder wordt spon
taan : hij laat het gekunstelde van de 
film achter zich en geeft zich langza
merhand over aan zijn werkelijke 
gevoelens. In de tekening van deze 
psychologische strijd tussen regis
seur en akteurs, ligt een van de fijnste 
trekken van deze film. Daarnaast wor
den ook mooi getoond : het egoïsme 
van de ambitieuze vedetten, de haast 
onmenselijke eisen van het vak, en 
bovenal de onbeschrijflijke triestheid 
die uitgaat van de mislukkelingen 
(zowel op filmisch als op menselijk 
vlak). BIJ dit alles wordt de historische 
Hollywoodsfeer zeer goed opgeroe
pen, door de fijne typering van de per
sonages, die allen zeer duidelijk gelij
kenissen vertonen met vroegere film-
vedetten. 

Ondanks de beperking van het onder
werp, is het een zeer mooie film 
geworden; dit is niet in de laatste 
plaats te danken aan de goede vertol
king, vooral van Richard Dreyfuss 
(American Graffiti, Jaws, The apprenti
ceship of Duddy Kravitz). 

M. Michlelsen 

BREL: HET VLAKKE LAND 

Even onze aandacht voor een landge
noot die, toen het Vlaamse lied zich 
nog beperkte tot de getoondichte ver
zen van bekende dichters, onze volks
deuntjes en populaire schlagers, het 
op drieëntwintigjarige leeftijd in Parijs 
ging zoeken, en na wat obskure jaren 
plots de gevierde plankenartiest 
werd. Jacques Brei heeft zijn liefde 
voor ons vlakke land nooit verborgen 
en in vele van zijn liedjes is deze 
bewondering terug te vinden. Lies-
beth List nam de liedjes van Brei over 
in vertaling van Ernst van Altena en 
nam deze in haar repertoire op. Zwa
re gezondheidsproblemen en een 
nood aan privacy deden hem beslui
ten niet meer op te treden en zich te 
beperken tot televisie en radio plus 
plaatopnamen en de enkele pracht
films die hij produceerde. Onlangs ver
scheen in beperkte oplage een album 
met tekeningen van hemzelf en een 
elpee waarop hij voor het eerst eigen 
nummertjes in het Nederlands zingt 
Op de schijf natuurlijk «Mijn vlakke 
land » dat als titelsong nog steeds een 
van de allerbeste liedjes blijft, de bur
gerij, een aanklacht uit zijn allereerste 

eksistentialistische periode, het af-
dreunrijmpje Rosa dat hij fijn wist te 
gebruiken, en «de nuttelozen van de 
nacht». Met tussendoor het bekende 
«Mathilde» en «Les vieux» die even
als telkens volgende reeks van drie 
liedjes in het Frans werd behouden. 
Met alle lof voor Liesbeth die de verta
lingen zo prachtig wist te vertolken, 
maar de onginele versies zijn beter. 
(Barclay-st.). Brei zelf verblijft intussen 
reeds twee maanden inkognito bij zijn 
vader in het Brusselse. 

PATTI SMITH EN TOM 
WAITS 

Na de Mudtoer plus de optredens 
van Jethro Tuil, de Stones-tweedaag-
se en David Bowie blijft de rockmolen 
draaien met de wat onverwacht ge
programmeerde ontdekking van het 
voorjaar Patti Smith die morgen (14 
mei) in het Paul Janson-auditorium 
van de VUB-kampus optreedt. Haar 
elpee «Horses» werd enkele maan
den terug door velen entousiast ont
haald. 
Zondag 16 mei is het de beurt aan 
zanger en gitarist Tom Waits die een 
uniek koncert brengt in de Brusselse 
Beursschouwburg. Op twee langspe-
lers bezingt deze talentvolle dichter 
de eenzaamheid van de grootstad. 
Als poweet van de nacht. Op zelfde 
avond koncerteert in de VUB de jazz-

rockgroep uit de late zestiger-jaren 
Collosseum die de dag ervoor ook te 
Maldegem is. Spacerock krijg je op 
23 mei van ex-Yes pianist Rick Wake-
man, en de maand wordt afgerond 
met een Manfred Mann plus Earth-
band tweedaagse op 30 mei te Harel-
beke en~31 mei te Brussel. 

ROLLING STONES 
TE VORST 

Of je nu wel dan niet van rockmuziek 
houdt: de Rolling Stones en vooral 
zanger Mick dagger zijn een feno
meen. Het op voorhand uitverkochte 
Vorst-nationaal herkende dé groep 
die als tegenhangers van de Beatles 
nog steeds na tien jaar onvervalste 
rythm and blues weet te brengen en 
doorheen alle trends en modever
schijnselen, behalve even enkele 
schoonheidsfoutjes, wist te overleven. 
Het ruim anderhalf uur durende kon
cert dat bestond uit afwisselend oude 
hitnummers met recent werk uit de 
nieuwe en degelijke elpee « black and 
-blue» werd door een joelend publiek 
onthaald en middernacht was voor 
velen té vroeg om reeds het feest te 
beëindigen Kortom een ware presta
tie vol dynamisme en overtuiging 
waarbij jeugdsentiment voor een keer 
nog realiteit is geworden. (Sergius) 

De ongekompliceerde spontaniteit van Teresa's werk stamt wellicht uit het feit 
dat zij in ruime mate autodidakt is en het medium is gaan verkennen met wat 
haar het dichtst bij de hand lag: een doos pastels. De pasteltechniek is zij niet 
enkel trouw gebleven, maar heeft ze inmiddels met zoveel virtuositeit bemees-
terd dat zij de begrenzing van haar oorspronkelijk yeelal kleine formaten heeft 
kunnen doorbreken tot de veel ruimere vlakken van de huidige tentoonstelling. 
Opmerkelijk hierbij is dat ze aldus de nog al eens als « niet geheel volwassen » 
bejegende pastelkunst een bijna monumentaal plastisch allure heeft meegege-

V A N S P E L N A A R E R N S T 

Het vroegere werk van Teresa van Aken van Gerwen mag vooral als estetisch 
(maar dan in de goede zin) beschouwd worden. Met de pastels worden bijna 
monochrome vlakken aangezet, waaruit soms bijna onmerkbare vormen te voor
schijn komen die dan heel geraffineerd geakcentueerd worden, vaak in dezelfde 
kleurtonen, zodat er een bevreemdende, schemerende dieptewerking ontstaat 
De vormen zijn zelden menselijk (af en toe een hoofd), maar meestal vrij barok
ke abstrakties, waarin de arabeske en het ornament niet ontbreken. De komposi
tie IS labyrintisch en speels, de kteuren komen uit het boudoir van moeder rood 
en het geheel ademt een met parfums doorwasemde surreële sfeer. Kortom, 
het is blijmoedig mooi werk om zonder veel vragen puur van de genieten. 
De evolutie naar de huidige schilderijen toe, vatte aan toen Teresa de figuratie
ve elementen niet alleen veelvuldiger ging gebruiken, maar ze ook veel duide
lijker ging omlijnen. Meteen kregen de vellen meer behoefte aan duidbare 
inhoud. Het plastische spel moest nu niet langer enkel vormelijk maar ook inhou
delijk zinvol zijn, wat meteen een einde aan het spel op zichzelf maakte, en de 
ernst in haar werk introduceerde. Een opvallende konstante is dat het rood nu 
de plaats moet ruimen voor het blauw (het dekor wordt nu lucht of hemel) en 
dat de menselijke aanwezigheid nadrukkelijk zichtbaar of in elk geval voelbaar 
is. De surreële sfeer blijft behouden, maar zij krijgt nu een poëtisch-kosmische 
betekenis. De menselijke hoofden die op zovele vellen opduiken hebben bijna 
alle met elkaar gemeen dat ze op een of andere manier (met draden, uitstul-
pingen, veters, darmen, koorden, enz.) met de omringende werkelijkheid of leeg
te verbonden zijn. Dit suggereert een soort van existentieel besef, een integratie 
met de diepere regionen van het bestaan zelf. Het optimisme heeft plaats 
gemaakt voor een bijna weemoedige beschouwelijkheid, waarbij problemen als 
eenzaamheid, machteloosheid, angst en andere niet geschuwd worden. Maar 
evenmin is hier sprake van pessimisme. De openingen naar de natuur, de bevrij
ding, het explozieve, de vertrouwdheid met het misterieuze, de geborgenheid 
van het éénzijn blijven aanwijsbaar. En vooral, bij deze evolutie naar een meer 
inhoudelijke schilderkunst heeft Teresa niets van haar spontaniteit, verbeeldings
kracht, zin voor harmonie en verfijnde kleurbeheersing ingeboet. Elk werk blijft 
een feilloos opgebouwd pareltje van kompositiekunst en feestelijk koloriet 

Teresa van Aken van Q^rwen, 
Galerij Embryo, Justus Lipslusstraat 20 Leuven. 
Tot 30 mei, elke dag 14-48 u., zondag 11-13 u., 
maandag gesloten. V ^ 

A 
L A U W A E R T « L I J M T » G O E D 

Guido Lauwaert verbaast wellicht niemand meer. Na bijna avontuurlij
ke organisaties (o.a. Kazuno en de Nacht van de Poëzie), kondigde 
hij onlangs aan in navolging van Julien Schoenaerts zich aan het één-
mansteater te wagen. Guido Lauwaert bewerkte zelf Elsschots mees
terwerk Lijmen en brengt dit nu, onder de vermomming van Laar-
mans, ook zelf voor het voetlicht. 

Enkele weken geleden vond te Gent in een gezelschap van vrienden 
en genodigden de try-out plaats. En al had Guido vooral naar het ein
de toe wat last met de tekst en met het hoge tempo... toch is hij er 
verrassend in geslaagd zijn publiek te «lijmen». Na een bijna koel 
gebrachte inleiding voert hij zijn vertolking naar een boeiende afwis
seling van emotionele explozies en bijna serene passages. Natuurlijk 
wordt hij bijgestaan door een ijzersterke tekst, maar op zijn aktief 
komt het toch dat hij deze kan brengen op een manier die de toe
schouwers vaak tot ademloos luisteren dwingt 

De eigenlijke première gaat door op vrijdag 12 mei in de Antwerpse 
Arenberg Schouwburg, de dag daarop al gaat « Lijmen » in gewone 
voorstelling in de Club Vecu (Moriaanstraat 10 Antwerpen). Voor het 
najaar is een toernee door heel Vlaanderen gepland, waarvan reeds 
een 20-tal voorstellingen vastliggen. 
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DE E K S E M P E L S 

Sportlieden worden hier en daar nog
al graag eens voorgesteld als eksem-
pels op ieder gebied Vaderlandslie
vend als met een Eerlijk als goud 
Vroom als een begijn Werkzaam, 
behulpzaam, verstandig, sober, en 
noem maar op Een en ander schijnt 
niet te kloppen met een paar bencht-
jes die zo pas in de gazetten versche
nen, en volgens w/elke Wilfried van 
Moer, begenadigd sjotter, en Roger 
de Vlaeminck, koereur van super-klas
se, door een onsportieve rechter ver
oordeeld werden De tweede, zo 
kwam ons voor, een beetje zwaarder 
dan de eerste Het misdrijf van de 
tweede leek ons ook iets zwaarder 
HIJ, Roger de Vlaeminck, had namelijk 
op bosduiven geschoten daar waar 
hij dat met mocht doen ondanks zijn 
jachtvergunning En de eerste, Wil-
fned van Moer, had alleen met een 
stuk in zijn botten een mens onderste 
boven gereden, en dan nadien onver
stoord zijn weg verder gezet 

S T R E N G 

Op het ogenblik dat wij dit neerpen
den, vlijtig als altijd, had de voetbal
bond nog steeds geen uitspraak ge
veld in de zaak La Louviere Het 
begint er fel op te lijken dat er inder
daad een serieuze omkooppoging 
werd gedaan Jef Jurion zou er toch 
voor iets tussenzitten, evenals een 
paar spelers Of het bestuur bij de 
zaak betrokken was, was zondag nog 
met duidelijk Dit wisten wij ook al dat 
er strenge straffen gevraagd werden 
Levenslange schorsing van Jef Ju
rion, lange schorsing voor de betrok
ken spelers, degradatie voor de klub 
Als er echt een poging tot korruptie 
was, en als dat de echte schuldigen 
zijn, dan kunnen wij er met veel op zeg
gen Tenzij dat wij het met eens zijn 
met de stelling van deze laatsten « a1s 
WIJ zwaar gestraft worden, zullen wij 
ook eens klappen» Wij zijn ervan 
overtuigd dat er veel korruptie ge
beurt in ons topvoetbal Er al dan met 
over praten — to speak or not to 
speak — mag echter met gebruikt 
worden als drukkingsmiddel in eigen 
voordeel wanneer men iets mispik-
keld heeft 

O P G E L O S T 

Uit Engeland bereikt ons het berichtje 
dat de spelers van Manchester aan 
de perslui hadden laten weten dat zij 
geen interview zouden toestaan, ten
zij de pennendders 25 pond per inter
view zouden afdekken Een praktijk 
die door sommige vedetten nogal wel 
eens wordt toegepast De Britse jour
nalisten hebben daarop op de enige 
passende manier gereageerd Niet al

leen IS er met éen journalist met 25 
pond in zijn pollen naar de heren sjot-
ters getrekkers zij hebben de heren 
ook verteld dat hun mening of wat zij 
te vertellen hadden van nul en gener
lei waarde was De voetballers heb
ben dan nog al het mogelijke gedaan 
om — gratis — toch een woordje te 
mogen wisselen met de journalisten 
Vergeefse moeite Niemand moest 
nog iets weten En daarmee zal het 
gezever van sjotters die geld willen 
om hun — laten we eerlijk zijn door
gaans onbenullige — mening kwijt te 
raken wel van de baan zijn 

G O E D 

Verleden woensdag hebben wij dus 
met zijn allen naar de voetbalwed
strijd Anderlecht—West Ham geke

ken Voor de rust zagen wij er niks in, 
maar na de rust — en in de veronder
stelling dat het allemaal seneus was 
en zonder gefoefel — was de match 
best genietbaar Er werd sportief ge
speeld, de arbiter floot een penalty 
die er een was (voor ons bestaat er 
geen onderscheid tussen lichte en 
zware penalty's), er was sfeer in het 
stadion, er vielen alles samen zes doel
punten, en WIJ zagen knappe voetbal
staaltjes Vooral dan van de Brusse
laars (voor zover er bij Anderlecht 
nog ergens een Brusselaar tussen-
loopt) De spelers die op ons de beste 
indruk maakten waren allereerst Ren-
senbnnk (die het dus ook voor de Bel
gen kan, en met alleen ertegen), Van-
derelst met twee doelpunten waarvan 
een van ongewone makelij, en de jon-

Het wielrennen is in dit post-Merckxtijdvak aan nieuwe wonderkinderen toe 
Naast de sterke Freddy Maertens komt nu de - vergeten » Johan De Munck 
opzetten Hij reed de Ronde van Romandie op zijn naam door een tijdrit te win
nen en zowel De Vlaeminck als Merckx feestelijk achter zich te laten' 

ONDER 
FRANKOFONEN 

In dezer voege schreef P. Bouvard: 
< Ik heb een hekel aan de Individuen 
die wat sneller lopen dan hun soort
genoten, omdat zij zich, zoals paar
den, ooglappen hebben laten aanbin
den. Ik kan het best verdragen dat 
de sportman sneller loopt dan ik, en 
gezwinder op zijn fiets klimt, maar ik 
heb er bezwaar tegen dat hij hele
maal zonder reden en al sedert zo 
lange tijd de grootste ruimte opeist 
in de kranten, zoveel radio-zendtijd 
en zovele TV-avonden. Als de twee 
belangrijkste Franse TV-zenders op 
hetzelfde ogenblik dezelfde beelden 
uitzenden van één en dezelfde wed
strijd, dan vraag ik me af of het 
hoofd van sommige mensen niet 
even leeg is als de bal op het veld. 
Moest men met wielrenners even 
gemakkelijk over literatuur kunnen 
praten als met schrijvers over de 
wielrennerij, dan zou ik wellicht met 
minder tegenzin die reuzen van de 
weg benaderen die superwezens 
zi|n geworden omdat ze de hellingen 
beklimmen • en danseuse • Het ene 
honderdste van een sekonde dat 
een zwemmer of een hordenloper 
afknijpt van een vroeger rekord 
brengt de gemeenschap niets an
ders bij dan een onschuldig verzet
je . . 

Dat kon Jaak Lecocq van eigen niet 
laten zeggen. 
De plaatselijke helderziende, vraagt 
hij, de ontgoochelde dichteres, de 
gitaarkrabber met zijn lang vuil haar 
(de Jaak is duidelijk jaloers op dat 
lang haar!), brengen die de gemeen
schap dan iets bij ? 
Heeft de sport dan niet het voordeel 
dat ze de jeugd tenminste beter 
maakt ? 
Is het geen geluk dat er voetbal is 's 
zaterdagsavonds ? 
Als wij ons in dit frankofoon debat 
mogen mengen, dan zouden wij zeg
gen dat Bouvard overschot van ge
lijk heeft als hij het over de spekta-
kelsport heeft, met dien verstande 
dan dat ze de gemeenschap niet 
alleen niets bijbrengt, maar.nog veel 
ontneemt bij, en dat ze niets eens 
een -onschuldig» verzet biedt 

En de Jaak! Ach ja, wij horen die 
deun al zo lang. Als men nu perfors 
geestelijke waarden — ook als het 
onwaarden blijken te zijn ach teraf 
— op één lijn wil gaan stellen met 
geestdodende geldklopperij, ep 
kunst — ook als ze maar van voorbij
gaande waarde blijkt te zijn — mét 
de stompzinnige kultus van billen en 
buiken, dan bewijst men misschien 
de sportkommerce en zichzelf een 
dienst maar niet de gemeenschap, 
die het in deze moeilijke tijd zeker 
niet zal moeten hebben van het ver-
gosselen van geld in sportspektakel-
tjes allerhande, maar van heel ande
re dingen, die men niet leert in de 
sportgazetten. 

VAN DAG. 

• M A A N D A G ; De voetbalbond zal 
nóg maar eventjes wachten om uit
spraak te vellen in de zaak La Louvie
re Haast en spoed zijn zelden goed 
• D I N S D A G : Ter gelegenheid van 
de bedevaart van de Waalse sportlui 
werd een sportman van het jaar geko
zen Luc Varenne i Jawel 
• WOENSDAG : De - k o p » van An
derlecht wil het liederenrepertonum 
uitbreiden Wij denken dat ons kultuur-
patnmonium veilig is • DONDER
DAG : Men kan alvast kaartjes bestel
len voor de proloog van de ronde van 
Frankrijk 1977 men denke er echter 
aan dat de show gemonteerd wordt 
in Leiden • VRIJDAG : Wi j kunnen 
het in ons boerenvlaams zo schoon 
met zeggen, maar - A Anderlecht un 
petit pnnce est né» De sjotter Ver-
cauteren • ZATERDAG: Bravo 
voor de Croo, die de jeugd bezwoer 
zich met te laten in slaap wiegen door 
« de voetbal oep den teevee » ar kan 
de Croo daar niks aan d o e n ' ' 
• Z O N D A G : Nieuwigheid op de 
olimpische spelen de alkooltest De 
«delegees» mogen echter gerust 
zijn het is enkel voor de atleten 

...TOT DAG 

ge Vercauteren, die o i een héél groot 
speler wordt Alles samen dus zeer 
behoorlijk voetbal Waarbij Rik de 
Saedeleer met mag vergeten worden, 
die andermaal uitstekende kommen-
taar leverde 

TE VEEL 

ZIJ zouden het met gekregen hebben 
— naar hun zeggen — maar als 
«pree» voor de sjotters van Ander
lecht voor hun match tegen West 
Ham werd een bedrag van 
300000 frank — per man — ge
noemd Sjotters van hun kaliber zijn 
beroepsmensen, en geen haar op ons 
hoofd denkt eraan te betwisten dat 
die jongens recht hebben op een 
behoorlijk loon Maar 300000 frank 
— en zelfs de helft daarvan — voor 
een prestatie van pak weg twee uur, 
en dat dan naast hun jaarwedde, noe
men WIJ met Rik de Saedeleer immo
reel Het wijst er met alleen op dat wij, 
als het om sport gaat alle begrip van 
waardeverhoudingen aan het verlie
zen zijn Het komt ons daarenboven 
voor dat die bedragen van die aard 
zijn dat ze hier of daar onvermijdelijk 
tot korruptie moeten leiden Waar der
gelijke bedragen op het spel staan, 
kan men met meer spreken over 
sport 

G O E D O P T I J D 

In verband met de olimpische spelen 
deze zomer in Montreal komt het 
geruststellende bericht dat de politie 
— meer bepaald de anti-terronstenbri-
gade die tijdens de spelen aktief zal 
zijn — al honderden personen onder
vraagd heeft Personen die om ons — 
en hun •? — onbekende reden in de 
ogen van de pakkemannen wel eens 
terroristen in de dop zouden kunnen 
zijn Tot dusver werden er van deze 
ondervraagde «individuen» — zo 
wordt het in de mededelingen gezegd 
— nog geen aangehouden Ons lijkt 
dat alles ongezellig veel op repressie, 
veel meer dan op een werkelijk effi
ciënte maatregel die bloedvergieten 
zou kunnen voorkomen En bij dat 
berichtje hebben wij ons afgevraagd 
wie er allemaal de politie aan zijn deur 
zou krijgen als er ooit in België olimpi
sche spelletjes zouden opgevoerd 
worden 

H O R D E N 

Met de sjotters van West Ham zijn 
enkele duizenden Britse supporters 
meegekomen Hun zatsels met meege
rekend moet dat sortieken hun om en 
nabij de 5000 frank hebben gekost 
Deze zottigheid buiten beschouwing 
gelaten, is hun bezoek zonder al te 
veel « hambras » verlopen Voor Bntse 
supporters is dat een onverhoopt suk-
ses, maar de supporters van West 
Ham hebben de naam nogal lauw te 
zijn De maatregelen die moeten geno
men worden wanneer die kerels in de 
« kolomen » zijn, de zeer onappetijtelij
ke aanblik die deze horde biedt de 
scherven en klappen die er toch altijd 
vallen, het wijst er allemaal op dat 
men toch eens komaf moet gaan 
maken met al die sportieve vandalen 
Afreageren van aangeboren agressie 
en maatschappelijke frustraties en zo, 
het IS allemaal goed en wel, maar het 
wordt een hele karwei om langs Euro
pa's wegen een ontmoeting met deze 
benden te blijven vermijden. 

O L I M P I S C H G E L D 

In Kanada probeert men altijd maar 
centen bijeen te krijgen om de olimpi
sche spelen te kunnen betalen Eén 
van de middeltjes is, zoals men wee t 
het uitgeven van olimpische munten 
Er zijn er al een heleboel op de markt 
maar er komt er toch nog maar eentje 
bij Een goudstuk van 100 dollar, te 
koop aangeboden voor 105 dollar Er 
is echter een vuiltje aan de lucht Het 
goudstuk bevat amper 7 gram goud, 
en daarvoor is de prijs toch wel wat 
hoog Er wordt dan natuurlijk prompt 
op gewezen dat de waarde van het 
goudstuk met in de hoeveelheid goud 
zi t maar in de zeldzaamheid — zeker 
in de toekomst — ervan, en dus de 
waarde voor de verzamelaars Men 
voorziet dat de waarde mettertijd zou 
kunnen stijgen tot duizenden dollars 
W I J zijn terzake kompleet onbevoegd, 
maar ons lijkt het, eerlijk gezegd, toch 
maar een stukje geldklopperij Zoals 
heel dat olimpisch gespiel ovengens 

HET H R - D I A G R A M 

In het begin van deze eeuw ont
wierpen de Deen Hertzsprung en 
de Amerikaan Russell een dia
gram, met op de ene as de absolute 
lichtkracht van de sterren, en op 
de andere as hun temperatuur. Op 
deze diagram plaatsten zij de ster
ren waarvan het spektraaltype ge
kend was. 

De overgrote meerderheid van de 
sterren kwam voor op een band 
lopend van boven links (helderste 
en heetste sterren) naar onder 
rechts (minst heldere en koelste 
sterren), en wel zodanig dat men 
van boven links naar beneden 
rechts achtereenvolgens ontmoet 
de sterren van het type B, A, F, G, 
K en M. 

O 

Van deze sterren zegt men dat ze 
behoren tot de hoofdreeks. 

Er bleken echter ook een aantal 
sterren te zijn die - uit de band 
sprongen». Die dus niet behoren 
tot de hoofdreeks. 

Dat bleken enerzijds de • reuzen > 
te zijn, de blauwe (zoals Rigel in 
Orion er een is), en de rode (zoals 
Aldebaran in de Stier), en ander
zijds de witte dwergen. De reuzen 
liggen boven de hoofdreeks, en 
hebben een grotere helderheid 
dan de sterren van hetzelfde spek
traaltype behorend tot de hoofd
reeks. De dwergen liggen onder de 
hoofdreeks, en zijn dus minder hel
der dan de witte sterren die tot de 
hoofdreeks behoren. 

Wij weten van vroeger dat de zon 
een G-ster is. Een blik op de 
schets hieronder laat veronderstel
len dat B-sterren veel helderder en 
veel heter zijn dan de zon. Om zich 
enig idee te vormen : een B-ster is 
tienduizend maal helderder dan de 
zon, en waar de zon een oppervlak-
tetemperatuur heeft van zowat 6 a 
7.000°, heeft een B-ster een tempe
ratuur van om en nabij de 30.000°. 

En om nu ook een orde van grootte 
te verstrekken over het andere 
uiterste : een M-ster heeft een hel
derheid die nauwelijks 1/1.000ste 
bedraagt van die van de zon, en 
een temperatuur van zowat 3.000°. 

Het Hertzsprung-Russell-diagram 
deed al snel het vermoeden rijzen 
dat een ster normaal gesproken 
als jong - ding » op de hoofdreeks 
verschijnt bovenaan links — dus 
als blauwe ster — en ze oud en ver
sleten verlaat als rode dwerg, en 
tussenin — naarmate ze oud wordt 
en afkoelt — > alle kleuren van de 
regenboog » aanneemt 

Volgende keer komt de evolutie 
der sterren ter sprake, en zal blij
ken dat het lang zo eenvoudig niet 
is. Dat het HR-diagram niet zo 
direkt ook een «tijdsband » is. D a t 
nog simpeler gezegd, een ster de 
hoofdreeks niet « doorloopt». 

info-KOSMOS 
Kultureel Centrum 

1820 Strombeek-Bever 
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13 MEI 

BRT 

1400 
1700 
1800 
1805 
1845 
1910 
1915 
1945 
2015 
2040 
2130 
2140 

2200 
2245 

Schooltelevisie 
Schooltelevisie 
Ti-Ta-Tovenaar 
Jonger dan je denkt 
Leef nu 
Verkeersveiligheid 
Uit de dierenwereld 
Nieuvi/s 
Coronation Street 
Panorama 
De zoon korte tekenfilm 
Standpunten vanavond ver
nemen we een standpunt 
van het Dosfelinstituut -
V U 
Premiere 
Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1400 Schooltelevisie 
15 00 Van hart tot hart 
1600 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Laurel en Hardy 
1925 Landgenoten 
1940 Simplistisch verbond 
19 55 All in the Family 
20 20 Bestemming Amerika, doku-

mentaire 
21 00 Monty Python 
21 35 Nieuws 
21 30 Loods wezen, loods zijn 
2220 Kerk & theologie politieke 

theologie 
2250 Nieuws 

NED. 2 

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

dokumentaire 
1930 Horen, zien, zwijgen 
2000 Nieuws 
20 25 Achter het nieuws 
20 40 Beryl s lot 
21 35 De Ombudsman 
22 00 Terug naar de natuur 
22 30 Achter het nieuws 
23 05 Gedicht 
2306 Den Haag vandaag 
2321 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
1740 Schooltelevisie 
1810 1 2 3 ja i vu 
18 30 Le temps des valises 
19 00 Conseils d'education sanitai

re 
1900 Bergeval et fils 
19 25 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
20 15 Si vous saviez 
20 35 Le cage aux ours sociaal 

drama (1973) 
2200 Le carrousel aux images 

aansluitend nieuws 

14 MEI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1700 Schooltelevisie 
1800 Vingerpoppen 
1815 De Olympiade 
1845 Dag aan dag 
1910 KTRC 
1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 Een man die zichzelf zoekt, 

VF-film (1970) 
22 25 Dossier n a v de film 
2300 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
19 05 De man van zes miljoen 
19 55 Alles of mets 
2040 Pepper 
21 35 Nieuws 
21 50 Interview met de minister

president 

2200 De groeten van tante Loui
se, TV-spel 

2245 Nestgeur en voorkeur, re
portage 

2310 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 A V R O s Toppop prezen-

teert de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
20 25 15 jaar internationaal World 

Life Fund 
21 25 De gebroeders Hammond 
2215 Televizier magazine 
2310 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
1740 Schooltelevisie 
1810 1 2, 3 j'ai vu 
1830 Sept sur sept 
1900 Les Chretiens dans la vie 

sociale 
1930 Antenne-soir 
1940 Weerbericht 
1945 Nieuws 
2015 De Spelen te Montreal re

portage 
21 10 Voulez-vous jouer ? Aanslui

tend nieuws 

15 MEI 

BRT 

1430 Doe mee 
1500 De zwarte vlag drijft op de 

ketel Franse film (1971) 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 De laatste neushoorn 

Britse jeugdfilm 
1900 Boeket 
1945 Nieuws 
2015 Pies Andersen-show 
21 05 Hallo met Henk 
21 55 Levenswil 

VS-weekendfilm 
23 30 Nieuws 

NED. 1 

1030 
1100 

1530 
1532 
1600 
1645 

1815 
1845 

1855 
1905 

2000 
2120 
2135 
2150 
2230 
2255 
2305 

Teleac 
Nederlands voor buitenland
se werknemers 
Nieuws 
Wickie de viking 
De rode autobus 
Kunt u mij de weg naar 
Hameien vertellen, mijn
h e e r ' 
Teleac 
TV-informatie voor Marok
kanen 
Nieuws 
Vliegen-hemelhoog, doku
mentaire 
Rudi Carrell Show 
Solo de guitarra 
Nieuws 
Hoe bestaat h e f 
Man over de vloer 
Simon Carmiggelt 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 The Flintstones 
19 30 Kareltjes kolderieke kapno-

len 
19 50 't Zand 33 
2000 Nieuws 
20 25 Ellery queen 
21 20 BIJ ons in de Bollenstreek 
2210 Brandpunt 
22 50 De olympische spelen 
2340 Nieuws 

RTB 

1235 Tele-debat 
13 30 TV femmes 
14 00 Entree libre 
1430 Jardinage 
14 45 Wallodrome 
1700 Folllies 
17 45 A vos marques 
18 55 Les Pilis 
1900 Spectacles 
1930 Antenne-soir 
19 43 Conseils d'education sanitai

re 
1945 Nieuws 
2015 Le jardin extraordinaire 
20 45 La mission secrete du sous-

marin X 16 
VS-film (1959) 

PMi 
16 MEI 

BRT 

900 Doe mee 
9 30 Allemaal beestjes, 

1000 Ten huize van Herhaling 
11 00 Konfrontatie debat 
1200 Nieuwsmagazine voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1430 Herne met 2B 
1450 Autorennen 
1530 Labynnt 
1715 Sesamstraat 
17 40 Van klassiek to t jazz 
1845 Ti-Ta-Tovenaar 
18 50 Van Pool tot evenaar 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 Hartenvrouw 
21 20 Mezza Musica 
2210 Toren van Babel 
2300 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Omroepparochie 
1430 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Sesamstraat 
16 27 Grote pnjs van België 
1655 Voetbal- en toto-uitslagen 
1700 Bach kantate 166 
17 32 Bericht van de wilde gan-
1815 Teleac 
1855 TV-informatie voor Turken 
1900 Nieuws 
1905 Het wonder der natuur 
19 30 Uit liefde gekozen 
21 10 Hier Panis hier Jan Brusse 
21 20 On any Sunday, film 
2230 Nieuws 

NED. 2 

1825 Woord voor woord 
1830 Ti-Ta-Tovenaar 
1835 De kinderen van nummer 

47 a 
1900 Panoramiek 
1915 Studio sport 
20 30 Dokter ja, dokter nee 
21 05 De wonderbaarlijke beginja

ren van de film 
21 30 Nieuws 
21 35 Zienswijze 
22 35 Onvoltooid verleden tijd 
2305 Nieuws laatste editie 
23 20 Avondrood Amsterdams 

Werkteater in Hamburg 

Donderdag 13 mei - RTB 
LA CAGE AUX OURS (1973) 
Sociaal drama van Manan Hand
werker met Jean Pascal en Mi
chel Frangois Generatiekonflik-
ten adolescentieproblemen de on
dergang van de kleine midden
stand en betogingen tegen leger-
plannen werden reeds beter en 
indringender behandeld 
Vri jdag 14 mei - BRT 
FIVE EASY PIECES (Een man die 
zichzelf zoekt) 

Deze film is gecentreerd op de 
malaise van een 30-jarige man 
maar zegt tevens veel over de kri-
sis en het echec van de Ameri
kaanse maatschappij en bescha
ving Bob Rafelson regisseerde de 
ze film, vervaardigd door de low-
budget-groep die ook «Easy Ri
der» uitbracht Met Jack Nichol
son en Karen Black 
Zaterdag 15 mei - BRT (nam) 
LE DRAPEAU NOIR FLOTTE 
SUR LA MARMITE (1971) 

Komedie van Michel Audiard over 
een oude man die zich door zijn 
slechts in zijn fantazie beleefde 
avonturen laat gelden in de ogen 
van een knaapje Naar het einde 
toe wint de film aan vaart 

Zaterdag 15 mei - RTB (av) 
UP PERISCOPE (La mission se
crete du sous-marin X 16) (1959) 
De reis van een Amenkaans on
derzeeër tijdens de jongste we
reldoorlog verfilmd door Gordon 
Douglas Met James Garner 

RTB 

10 00 Euchanstievienng 
11 00 Jardinage 
11 15 Ulysse 
1200 Faire le point 
1300 Nieuws 
1305 Concertissimo 
1340 Arts-Hebdo 
1400 La petite maison dans la 

prairie 
1450 Autorennen 
1525 EK Standarddansen 
1625 Autorennen 
1650 Calimero 
16 55 La barbe a papa 
1720 Sportuitslagen 
1725 Carrefour 17 
1810 Int muziekwedstrijd konin

gin Elisabeth 
1840 Flic l'ecureuil 
1845 Sportweekend 
1930 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 Suggestions 
20 20 Baron Von der Trenck 
21 15 Dossier Femmes 
2200 TV 7 Club 

Aansluitend nieuws 

17 MEI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Klem klem kleutertje 
18 20 Hond op de vlucht 
18 45 Oe Olympiade 
1945 Nieuws 
2015 Micro-Macro 
2045 De kroniek van de familie 

Adams 
21 45 Wikken en wegen 
2220 Nieuws 
2240 De anderen film Dne films 

m het kader van 200 jaar 
VS 

NED. 1 

1045 
1815 
1855 
1905 

1930 
2020 
2100 
2135 
2150 
2245 
2246 
2250 

NED 

Schooltelevisie 
Teleac 
Nieuws 
Het intieme leven van de zil
vermeeuw, dokumentaire 
FC Avondrood 
Twee voor twaalf 
Aktuele dokumentaire 
Nieuws 
Beryls lot 
Gedicht 
Uitzending van symbiose 
Nieuws 

.2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 
1905 
1930 
2000 
2025 
21 15 

2200 
2250 

Nieuws 
Run Joe run 
Doctor Who 
Nieuws 
Baretta 
«De eendracht» met volle 
zeilen 
Aktua TV 
Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
1800 1 2, 3 Ja i vu 
18 30 TV Femmes 
1900 La pensee et les hommes 
1930 Lundi-sports 
1943 Weerbericht 
1945 Nieuws 
2015 Une place forte 
21 45 Pour illustrer Magntte 
2250 Nieuws 

18 MEI 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Wickie de viking 
18 30 De Olympiade 
1910 Het gastprogramma 
1945 Nieuws 
2015 Of zal ik over de verte zin

gen? 
20 30 Verover de aarde 
21 20 Het Hereneiland Musical 
21 50 Unctad IV reportage 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1816 Teleac 
1845 TV-mformatie voor Span

jaarden 
1855 Nieuws 
1905 Overmorgen 

VS-film 
19 55 Aloha betekent adieu 

VS-film 
21 35 Nieuws 
21 50 Het heilig vuur 
2250 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 Baron Benjowski TV-spel 
21 55 Hier en nu 
22 35 Luister van het orgel 
2300 Den Haag vandaag 
2315 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1810 1,2,3 J'ai vu 
1830 Seniorama 
1900 Bergeval et fils 
1925 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 La poupee sanglante 
21 10 Special « Antenne-soir« 
21 55 Courts-metrages 

Aansluitend nieuws 

19 MEI 

BRT 

16 30 Tip-Top 
1745 Ti-Ta-Tovenaar 
1750 Gans leper 
1850 De onzichtbare man 
1945 Nieuws 
1955 Voetbal Brugge —Liver

pool 
Rechtstreekse uitzending 

21 50 Resonanties 
2245 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Schooltelevisie 
1530 Eet u smakelijk en co 
1550 Het wereldmuseum van 

Adolf Hitler 
1645 Ren je rot 
1715 Suske en Wiske 
1815 Teleac 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendtijd politieke partijen 
2000 PK 

TV-reeks van de Duitse TV 
2055 Muziek om naar te kijken 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Studio sport 
2245 Panoramiek 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Jouw wereld, mijn wereld, 

dokumentaire 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Het einde van het lied TV-

film 
21 55 Ardy en Lasses doldwaze 

show 
2245 Gedicht 
2246 Nieuws 

RTB 

14 00 De school-tv naar het tea-
ter 

1615 Schooltelevisie 
1645 Feu vert 
18 23 Conseils d'education sanitai

re 
18 25 Histoire de lire 
1955 Chapi-Chapo 
19 00 Bergeval et fils 
1925 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
1950 Voetbal Brugge —Liver

pool 
21 55 Jazzprogramma 
2230 Nieuws 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD: 1945-1975 
r. De moeilijkheden die oprezen om na 

de verkiezingen een nieuwe regering 
te vormen droegen trouwens ook de 
stempel — althans voor een groot 
gedeelte — van de Vlaamse aktie der 
voorbije maanden. 
De Vlaamse aktiegroepen rustten 
evenmin. Het V.V.0. (verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel) dat in 
1957 gesticht was en in de overheids
diensten ijverde voor de toepassing 
van de taalwetten en de nodige hervor
mingen in de administratie-struktuur, 
teneinde de Vlaamse bedienden en 
kaders in hun taal, hun diploma's en hun 
toekomstmogelijkheden te beveiligen, 
publiceerde op 31 mei 1968 een mani
fest « Waarom wij niet langer wachten 
kunnen », waarin gezegd werd dat een 
Vlaamse administratie slechts een deel 
kon zijn (en veilig kon blijven bestaan en 
werken] binnen een voor de Vlaamse 
gemeenschap eigen politieke struktuur. 
Het stuk werd opgesteld onder leiding 
van de vice-algemene voorzitter J. De 
Troyer. 
Deze bekentenis tot het federalisme 
stond niet alleen. Ook anderen hadden 
de tekenen des tijds begrepen: de 
vrees is het begin der wijsheid en het 
sukses van de federalistische partijen 
had zelfs een Spaak, die al zo vaak zijn 
huik naar de wind had gehangen, federa
listische geloofsbelijdenissen ontlokt — 
zoals die in de « Contactclub »te Antwer
pen, waar hij zijn bekering tot het federa
lisme verkondigde voor een Vlaams-na
tionaal publiek in 1969. Nadien zou hij 
echter, zijn Brusselse traditie trouw, 
naar het F.D.F, overhellen. 

Nu de aktiviteit van de straat naar het 
parlement en de partijbureaus verlegd 
was, werd het een touwtrekken tus
sen de regeringsbeluste partijen. D'AI-
cantara, die voorstander was van een 
driepartijen-regering — de unie van de 
verslagenen — stootte op het socislis-
tisch verzet; de B.S.P. wenst niet met 
de liberalen te regeren. 
Daarop werd de socialist Collard for
mateur. Ook hij mislukte, en de Vlaam
se sensibiliteit zat daar wel voor een 
deel tussen. De manier waarop hij 
voor radio en televisie zijn onkunde in 
het Nederlands had bewezen, maakte 
hem als premier onmogelijk, niettegen
staande Van Eynde in «Volksgazet» 
aan zijn partijvoorzitter een diploma 
van Nederlandse taalkennis verstrek
te... BIJ latere gelegenheden was men 
voorzichtiger en bereidde het gesprek 
voor, maar het kon met baten. Ook al 
met omdat men in de C.V.P. het pre
mierschap zelf wenste. Opnieuw trad 
Vanden Boeynants nu voor het voet
licht, met een inmiddels door het 
C V.P.-overlegcentrum uitgewerkt pro
gramma, dat op Vlaams gebied geen 
hoogvlieger was. De regering van de 
overheveling van Leuven-Frans naar 
Ottignies was dubbelzinnig, de Voer
streek zou volgens dit plan naar Luik 
moeten terugkeren met behoud van 
hun taaistatuut. De vrijheid van het 
gezinshoofd zou in Brussel, mits enke

le tegemoetkomingen aan de Vlamin
gen weer ingevoerd worden. 
Het verzet tegen V.d.B. kwam van drie 
zijden. De Volksbeweging reageerde 
in een motie zeer scherp tegen het 
Voerstreek-voorstel dat, zo dreigde de 
V.V.B, de koncessies van Vlaamse zij
de bij de taalgrensafbakening zou in 
het gedrang kunnen brengen. Het Ver
bond van het Overheidspersoneel 
kantte zich tegen de «liberté du père 
de familie» waarbij alleen de kaste-be-
langen van een Franstalige bourgeoi
sie zouden gediend worden. Volgens 
het «Vlaamse Komitee voor Brussel» 
was het herstel van die Vrijheid de 
doodsklok over Vlaams Brussel. 
Vanden Boeynants had trouwens al 
kritiek moeten verduren van Vlaamse 
zijde. Op de kamerlijst Vanden Boey
nants te Brussel (waarop ook de 
Vlaamse C.V.P. vertegenwoordigd 
was) waren van de negen verkozenen 
vijf Vlamingen. Leo Van Ackere moest 
echter ontslag geven voor de Franstali
ge baron Snoy et d'Oppuurs, en werd 
nadien provinciaal senator. 
Van socialistische zijde zag men al 
gauw in dat heel V.d.B.'s programma 
erop gericht was tot een drie-partijen-
regering te komen, die ook de kommu-

nautaire problemen zou kunnen oplos
sen. De Brusselse socialisten, in kon-
kurrentie met het F.D.F, en de libera
len, gingen met hun eisen tot uitbrei
ding der agglomeratie zover, dat ze er 
ook Halle en Vilvoorde bijwilden en 
dat ze de faciliteitengemeenten nog 
met vijf andere (in totaal elf) wilden uit
breiden. De Waalse socialisten wen
sten daarbij meer medezeggenschap 
wat de ekonomische decentralisatie 
betreft en men wenste er financiële 
pariteit. 
Voeg daarbij nog de ontevredenheid 
van het F.D.F. — en men ziet in wat 
voor een krabbenmand V.D.B, zijn 
hand gestoken had. Een driepartijenre-
gering bleek onmogelijk : de idee werd 
daarom opgegeven en V.d.B bereidde 
een overeenkomst voor tussen B.S.P. 
en de drie verschillende sekties van 
de met meer unitaire C.V.P. 
De weg voor Eyskens was gebaand. 

De doorbraak van de federalistische 
partijen, inzonderheid van de Volks
unie (of men het FDF een ernstige fede
ralistische partij kan noemen, valt 

Omer Vanaudenhove 

sterk te betwijfelen) versnelde een 
sedert geruime tijd al begonnen pro
ces binnen de unitaire partijen : de des
integratie van hun unitarisme zette 
zich zelfs door in het «monolitisch 
blok » van de B.S.P. 
Er was in Brussel een lijst opgekomen 
van Vlaamse socialisten, de zg.: « Ro
de Leeuwen» die twee zetels behaal
de in 1968. De officiële Franstalige lijst 
haalde er vijf. 

De liberale partij, door Omer Van 
Audenhove uit het anti-klerikale getto 
gehaald, waann ze zichzelf had opge
sloten (hoewel die anti-klerikale ten
densen in de PVV later en tot op de 
huidige dag nog zouden nawerken) 
had in 1965 beroep gedaan op alle 
konservatieve krachten, en ook voor 
het ,ongediert der papen » stonden de 
gelederen voor de partij nu wijd open. 
Hij had daarbij alle centrifugale krach
ten gekortwiekt en een nieuw Belgisch 
unitarisme moest het opnemen tegen 
de «separatisten». De overwinning 
van 1965 werd echter niet herhaald in 
1968. De PVV verloor zelfs een zetel. 
Dat was Van Audenhove's politiek ein
de. Zijn Brusselse volgelingen trokken 
van leer tegen VdB — daarbij doof 
het rabiaat franskiljonisme van het 
FDF beïnvloed. Dat maakte een CVP-
PVV-regering al onmogelijk. 

Van Audenhove, die de kortstondige 
droom van een derde grote partij (die 
de liberale vnjheidsgedachten en het 
konservatieve denken zou kunnen ver
enigen zonder daarom de sociale evo
lutie te miskennen) nu zag verdwijnen, 
nam ontmoedigd en ziek ontslag als 
partijvoorzitter in september 1968. Hij 
had de nationalistische krachten — 
die van het Vlaamse volksnationalis-
me, die van het Waalse nationalisme 
en van het Belgisch staatsnationalis-
me van Brussel — onderschat. De bin
ding van de partij aan één strakke 
staatsopvatting maakte haar als verza-
melbekken van geestelijk-verwanten 
onmogelijk. Een driemanschap — de 
Brusselaar Hougardy, de Waal Jeune-
homme en de Vlaming W. De Clercq 
— zou de leiding waarnemen, tot in 
1969 de heer Descamps, algemeen 
PVV-PLP-voorzitter werd. 

De Volksunie had in 1968 de PVV in 
Vlaanderen zeer scherp op de korrel 
genomen, als «Pest voor Vlaande
ren», omwille van de franskiljonse lei
ding, en het gebrek aan invloed en 
gezag van de Vlaamse liberalen bin
nen de partij. 

Maar ook hier zou de Vlaamse agitatie, 
die in Leuven haar hoogtepunt had 
bereikt en die bewezen had een rege
ring te kunnen doen vallen, indirekt zijn 
invloed uitoefenen, wat trouwens in de 8" 
Brussels PVV-federatie, onder leiding ° 
van De Muyter, tot een konflikt leidde o' 
dat eindigde op een ontslag der Vlaam- < 
se leden en het ontstaan van de « Blau- ^ 
we Leeuwen».. Maar wij lopen voor- "> 
uit op de gebeurtenissen. 

(wordt vervolgd) 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 
Het kan nog ! De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie-
duisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN U W ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

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

EEN ALTERNATIEF GEMEENTEBELEID 
'n Honderdtal VU-jongeren bij mekaar in de Universitaire Instelling Antwerpen; 
zoekend en zwetend in twee afdelingen naar: 
• De nieuwe demokratie voor de gemeente o.l.v. Bert Van den Boel 
• Aktiemodellen in het jeugdbeleid o.l.v. Anita Viaene 
. « Meester» Gaublomme leidde (dampend) professoraal die 9 mei-dag in. Voor 
de kersverse VUJO-voorzitter Johan Sauwens werd het zijn eerste èn gelukte 
voorzittersspeech. Karel Van Reeth en Rita Handenhuyse hadden het geheel 
stevig voorbereid: keurige kursistenmap en haalbaar tijdschema. De VUJO-
kern Antwerpen liet je de weg niet verliezen en in de toegangshal wemelde een 
frisse ideeënbeurs. Koen Servaes — op blote voeten — en Dirk Dosfel ventten 
er hun nieuw VUJO-blad < Bloesem ». Aanbevolen I Een pittig programma waarin 
kamerlid André De Beul en Joz. De Brabander van de werkgroep «Arbeid» 
over de gemeentelijke demokratie en het buurtbeheer spraken. Luk De Smet, 
winnaar van het Humorfestival te Heist, was enig, bracht een sprankelend 
woord — en mime — eilandje in dit ernstig geheel. Senator Hector De Bruyne 
en provincieraadslid Mia Monseur vertegenwoordigden de Volksunie. 
Met voorzitter Johan Sauwens gingen we tijdens de pauze even praten over de 
VUJO-doelstellingen voor 10 oktober 1976. 

W. KUIJPERS: Wat geef je als voor
naamste opdracht mee aan de VUJO-
mensen 7 

J. Sauwens: In hee! de aan gang zijn
de fusieonderneming herkennen wij 
het centraliserende optreden vs/aaraan 
de Belgische staat zich zo vaak heeft 
bezondigd. Vandaar ook dat wij van
daag een oproep doen tot alle jonge
ren uit ons volk om zich via een aktie-
ve basiswerking in hun eigen wijk of 
dorp in te zetten voor een demokratie 
van het volk die zich via de adviesra
den moet kunnen richten tot de nieu
we gemeenteraden. 

W. KUIJPERS: En v^elke opdracht wil 
je de ouderen meegeven ? 

J. SAUWENS: de politieke macht zal 
nog meer dan vroeger in handen val
len van een kleine groep die zonder 
veel skrupules verschillende manda
ten gaat kumuleren. Dit is nefast voor 
de demokratie I 
Wij kunnen deze evolutie niet aan
vaarden en vragen met aandrang aan 
alle partijen en lijstsamenstellers dat 
zij een kumulverbod uitvaardigen tus
sen het parlementair en het gemeente
lijk mandaat in grotere gemeenten en 
dat zowel de vrouweljke als de jonge

re kandidaten op verkiesbare plaatsen 
worden aangeduid. 
W. KUIJPERS : En niets over Schaar
beek? 
J. SAUWENS: Zoals steeds beproe
ven de franstalige imperialisten weer 
hun gekend procédé om de Vlamin
gen tweemaal te laten betalen voor 
iets waarop ze gratis recht hebben. 
Ik bedoel hier de herrie rond de arres
ten van de Raad van State inzake het 
Algemeen Bestuur voor Ontwikkelings
samenwerking en de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas. 
Deze arresten dienen volledig losge
koppeld van de uitvoering van het 
arrest Schaarbeek. 
W. KUIJPERS: Je deed ook een 
amnestieoproep ? 
J. SAUWENS: Honderden Vlaamse 
burgemeesters en gemeenteraadsle
den hebben de oproep der zeven wij
zen beantwoord en een initiatief ge
vraagd in wegwerking van de sociale 
gevolgen der repressie 
Ook de Kerk heeft eindelijk, in het jaar 
der verzoening, openlijk stelling geko
zen voor amnestie. 
Meer en meer jongeren en ouderen 
nemen hetzelfde standpunt in... en 
toch. Toch lopen alle initiatieven in het 

parlement stuk op de onverzettelijke 
houding van het franstalig en socialis
tisch blok. 
De onverzoenlijkheid van het Belgisch 
parlement ten opzichte van deze recht
vaardige Vlaamse eis zal elk objektief 
waarnemer tot het inzicht doen komen 
dat enkel het volledig zelfbeschikkings
recht van ons volk voldoende waarbor
gen inhoudt voor de vrijheid en gelijk
heid van alle burgers. 
W. KUIJPERS: «Je hebt ook gespro
ken over de recente verklaringen van 
de heren Leysen, Grootjans, Simonet, 
Cools en Claes, wat betreft de zoge
naamde tegenstelling tussen een libe
raal-kapitalistisch Vlaanderen en een 
kollektivistlsch-socialistisch Wallonië, 
in een federaal België. 
J. SAUWENS: Ongetwijfeld bestaan 
er in beide landsgedeelten andere 
aksenten in de ideeën omtrent de uit
bouw van nieuwe of gewijzigde ekono-
mische strukturen. 

Wij kunnen helemaal niet akkoord 
gaan met de politieke verklaringen van 
liberale en socialistische voormannen 
en vertegenwoordigers van het patro
naat die het doen voorkomen alsof het 
federalisme uiteindelijk het middel 

wordt om Vlaanderen een liberale 
vrije marktekonomie te laten be
houden en Wallonië zijn lang gedroom
de kollektivisering te laten doorvoeren. 
Van de ene kant zijn deze verkla
ringen te betreuren, van de andere 
kant komen ze net op tijd. 
Zij zijn te betreuren omdat zij de valse 
indruk wekken dat de Vlaamse federa
listen thuishoren in het kamp van de 
fervente verdedigers van de kapitalis
ten. 
Zij komen juist op tijd omdat zij de 
argumenten blootleggen van een be
langrijke groep unitaristen in dit land, 
nl. de BSP-socialisten. 
In hun drang naar gecentraliseerde 
macht, proberen zij de arbeidersbewe
ging uit te spelen tegen de verde
digers van de federale staatsstruktuur. 
Aldus worden valse tegenstellingen op
gebouwd die uiteindelijk enkel maar 
de unitaire machten van dit land ten 
goede komen. 
En daarmee is niemand gediend, aller
minst de Vlaamse arbeider. 
Ik wil dan ook een oproep doen tot de 
Vlaamse arbeidersbeweging om zich 
niet te laten meeslepen in deze valse 
tegenstelling, maar resoluut de kant te 
kiezen van het federalisme, het werke
lijk recht op zelfbestuur, in sociaal-eko-
nomische strukturen die wij zelf zullen 
bepalen. 

«BEDANKINGEN.. . 
In een lange sliert trok een hele groep 
— als eerste aktiemodel! — naar de 
Tindemans-wijk te Edegem de VUJO-
leeuw voorop! Honderden bedan-
kingspamfletten — alles werd immers 
anders — werden gebust en uitge
deeld. Voor het huis groeide het uit tot 
een «open zangstonde... 
De bewakende rijkswachters seinden 
in volle vaart maar éér de versterking 
kwam, was de hele groep weer ver
dwenen ! Hoog in de lucht cirkelde het 
bekende hefschroefvliegtuig! 

Willy Kuijpers, kamerlid 

Foto : DANN 
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