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HET SCHANDAAL-NOLS 

REGERING WORDT 
MEDEPLICHTIG! 
DE WET IS NIET GELUK VOOR IEDEREEN 

Het voortdurend uitstellen van 
een beslissing in de zaak Nols, 
maakt de regering medeplichtig 
met „burgemeesters die er ken
nelijk op uit zijn, de taalwetten te 
overtreden en te saboteren » Het 
citaat komt uit de slotpassus van 
Tindemans' antwoord op de inter-
pellatie-Vandezande over het lo-
kettenschandaal te Schaarbeek 
We citeren verder want het gaat 
om een fundamentele uitspraak 
in deze onverkwikkelijke zaak 
deze burgemeesters doen dat 
blijkbaar « hetzij uit onbegrip voor 
de rol van Brussel hoofdstad, het
zij om lage politieke redenen, 
brengen grote schade toe aan de 
eenheid van het land en aan de 
reputatie van de hoofdstad De 
vraag kan gesteld worden, of ze 
wel de morele kwaliteiten heb
ben, die nodig zijn, om tot burge
meester te kunnen worden be
noemd» 

Te oordelen naar het tergend 
getreuzel, om die wetsovertreder 
aan te pakken, is de verleiding 
groot om deze op Tindemans zelf 
toe te passen De eerste-minister 
wil immers kost wat kost aan de 
macht blijven, met middelen en in 
zelf geschapen omstandigheden 
die «grote schade dreigen te 
berokkenen aan de eenheid van 
het land en aan de reputatie van 

de 'hoofdstad» 
Zelfs de kranten die de huidige 
meerderheid steunen veroorde
len het regeringsgetreuzel even
zeer als de oppozitiepers Ver
scheidene van haar woordvoer
ders moeten in verontwaardiging 
en « morele afkeuring » met onder
doen voor hun kollega's van de 
oppositie Maar intussen bestaat 
het de regering de zaak Nols te 
koppelen aan de herziening van 
de taalkaders in de ASLK en aan 
de buitensporige bevoordeliging 
van de frankofonen in ABOS 
Door deze «temporisering», die 
naar gelijktijdigheid van de dne 
kwesties streeft, poogt de rege
ring niet alleen een* beslissing 
tegen Nols uit te stellen maar 
stelt ze bovendien honderden en 
nog eens honderden Vlaamse be
trekkingen in de twee betrokken 
organismen in vraag Vermits het 
ten overvloede vast staat dat er 
met de vaststelling der taaiver
houding in de ASLK ten nadele 
van de Vlamingen geknoeid 
werd, neemt het schandaal 
steeds grotere proporties aan 

De bezorgdheid van minister Mi
chel, om toch vooral zijn taalge-
noot en spitsbroeder geen pijn te 
doen, IS effenaf roerend Vooral 
de Vlamingen zijn « getroffen » als 

ze nagaan hoe deze wetsver-
krachter met fluwelen handschoe
nen wordt aangepakt, terwijl de 
kleine Vlaamse pekelzondaar 
nooit moet rekenen op enig be
grip, op een zelfde mildheid, op 
een zelfde wil om via allerlei kom-
binaties de wetsovertreding lukra-
tief te maken voor de eigen 
gemeenschap Dat vonden onze 
„Vlaamse' kleurpartijen tot voor 
kort hoogst normaal Hun Vlaams 
refleks is nog zeer recent en zeer 
zwak Vandaag kronkelen ze zich 
als duivels in een wijwatervat om 
toch maar de kool en de geit te 
sparen, om « oplossingen » te be
kokstoven, die steevast op een 
halve of hele Vlaamse nederlaag 
uitdraaien Voor deze heren 
weegt een ministerportefeuille 
nog steeds zwaarder dan de hon
derden « malletten » van de gewo
ne Vlaamse bediende of ar
beider I 

Door al deze machinaties dreigt 
zich eens te meer het klassieke 
scenario te zullen voltrekken, 
van Vlamingen die een eerste 
keer moeten betalen om een wet 
erdoor te krijgen, ter bescher
ming van hun gemeenschap te
gen sociaal-ekonotinische en kul-
turele verdrukking en een twee
de keer (met nieuwe toegevin
gen) moeten afdokken, om de 
wet in kwestie ook te doen toe
passen. Het zal de blijvende 
schande zijn van de kleurpartij
en dat we zoiets abominabels 
nog in mei 1976 moeten beleven. 

Het zal onze plicht zijn, daaraan 
paal en perk te stellen, op straat, 
in de enige taal die kleurpolitie-
kers en taalimperialisten ver
staan ! 

KULTUURPAKT: 
DE CVP TREKT 
HET LAKEN TEVEEL 
NAAR HAAR KANT 
Lees biz. 3 

Roger Corty 

PIET DE PAUW STOPT ERMEE 
De geruchten als zou mr Piet De Pauw om persoonlijke redenen ont
slag nemen als voorzitter van het Taalaktiekomitee werden in de 
loop van de voorbije dagen door hem zelf bevestigd. 
Zowat vier jaar geleden kreeg het TAK, vooral na de voetmars van 
Gent naar D'hoppe waarvan de laatste kilometers in een zwaar 
onweer werden gelopen, vaste vorm. 
Piet De Pauw blijft solidair met zijn door hem opgerichte aktiegroep 
maar de leiding ervan gaat over in handen van de achtkoppige TAK-
raad. 
Het is toch wel goed even te herinneren aan de verdiensten van Piet 
De Pauw. Hij is er nl. in geslaagd met zijn beweging van vooral jonge 
mensen de sluimerende Vlaamse Beweging opnieuw aktief te maken. 
Belangrijke Vlaamse aktiepunten werden door hem van onder het 
stof gehaald en kregen weer hun volle betekenis. 
Verder is het de grote verdienste van Piet De Pauw door zijn onuit
puttelijk verzet de zaak Schaarbeek-Nols daar te hebben gebracht 
waar ze nu is, een behandeling op regeringsvlak. 
Dat deze ononderbroken akties gedurende vier jaar — we denken 
aan de wekelijkse Schaarbeekbetogingen van vorig jaar — tenslotte 
iedereen moeten vermoeien is een spijtige maar harde waarheid 
waar ook Piet De Pauw niet onderuit komt... 

Hij verdient voor het gepresteerde werk, en dat is niet gering de 
oprechte waardering van alle bewuste Vlamingen. 

VLAAMSE BRUSSELAARS IN DE GEMEENTERADEN 
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SPICG DE VLAAMSE PERS 
De minder blijde « blijde intrede > van Boudewijn in Antwerpen lokte nog een 
aantal kommentaren uit. 't PALLIETERKE plaatst het, met de rustige filozofie 
van de Sinjoren, nogal in het juiste kader: het stijgend ongeduld van steeds 
meer radikale Vlamingen rond zovele slepende Belgische ziekten. 
En dan krijgen we zedenprofeet Jos Van Eynde, in VOLKSGAZET. De kassei-
stamper uit de koningskwestie, onder wiens kundige leiding Leopold H-gezinde 
vrouwen en kinderen werden afgerammeld, steekt zijn vermanende vinger op 
in de richting van Hugo Schiltz. De richting waarin die vinger wijst, wordt ech
ter wat al te duidelijk bepaald door de unitaristische berekeningetjes van de 
BSP. Hetzelfde komt in de stellingnamen van Simonet rond de eigen Vlaamse 
en Waalse fiskaliteit naar voor, en daarop repliceert de FINANCIEEL EKONO-
MISCHE TIJD. Bij Simonet zit maar één idee voor: blijven profiteren van het 
Vlaamse werk en geld. 
Hoe er met dat geld omgesprongen wordt is op een brutale manier duidelijk 
geworden bij de franstalige goocheltrukjes in de Spaarkas. Het liberale LAAT
STE NIEUWS maakt bittere bedenkingen bij het feit dat zelfs de voorzitter 
van het Vlaams Overlegcentrum, prof. Gerio, tot «franstalige » werd omgeto
verd. 
In de eeuwig onvoltooide strijd va zovelen tegen het Belgisch bedrog wordt 
af en toe iemand uit de voorlijn herdacht. Zo kregen we bij de 80e verjaardag 
van Jozef Van Overstraeten een vraaggesprek met onze oud-hoofdredakteur 
Toon Van Overstraeten in het weekblad DE POST over het wel zeer gevulde 
leven van zijn vader. 
Maar als hulde van diegenen die dat werk in de voorlijn mogelijk maakten, de 
vrouwen en moeders in Vlaanderen citeren wij graag wat hij zegde over 
mevrouw Van Overstraeten en m haar huldigen we dan de zovele andere vrou
wen in de Vlaamse Beweging, die mee de droom hebben gedragen over 
«Vlaanderens zelfstandigheid •. (Walter Luyten) 

protokollair vertoon, en van gepeuter 
met kleine maten en gewichten, datge
ne te veroveren waarvoor het in de 
wieg werd gelegd het recht om zich
zelf te blijven i 
Het IS met onze schuld indien de naza
ten van Hadewijch, Rubens en Van 
Dijck nu moeten vitten rond Schaar-
beekse opschriften, dubieuze spaar
boekjes en koninklijke jubilea Dege
nen die ons kleingeestigheden in de 
schoenen schuiven, staan zelf strak in 
hun mini-botten zij laten Schaarbeek, 
de Spaarkas en de genereuze amnes
tie met los Die miniatuurtjes, die zij 
ons als onbelangrijke details onder de 
neus wrijven, wel, zij zijn ogenschijn
lijk voor hen zeer belangrijk » 

waren de Volksunie in een anti-socia-
listisch front op te nemen 
En voor M Schiltz wordt het tijd dat 
hij duidelijk maakt of de «republiek 
Vlaanderen» waarmee zaterdag 
werd uitgepakt, dient vereenzelvigd 
met de «Vlaamse staat» waarover hij 
het op zijn congressen heeft en of de 
«fascistoïde groepjes» die thans be
togen tot de republikeinen moeten 
worden gerekend die hij voor de 
opbouw van dergelijke staat denkt te 
mobiliseren ? » 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 

«WIJ, ZO lijkt het langs de buitenkant 
althans, tellen krenten, loketten, spaar
boekjes en verzamelen slogans, om 
te beletten dat een brave borst van 
een koning, bravezeun van zijn vader, 
in alle rust door de verlaten straten 
van zijn voorlopig slechts op papier 
nog eendrachtig koninknjk kan flitsen 
Het kan met anders of de buiten
lander, die hier neerstrijkt en slleen op 
uiterlijkheden oordeelt, moet de in
druk opdoen dat de Vlaamse Bewe
ging een gescharrel is rond kleinighe
den en een gesol met koninklijke 
waarden 
Nochtans, mets is minder waar Ach
ter de lokettenhistorie van Schaar
beek, de spaarboekjesmiserie en het 
amnestiegeroep in Antwerpen steekt 
onzichtbaar voor de buitenlandse pas
sant, de ware dimensie van de Belgi
sche nationaliteitenstrijd, de grootse 
inzet van de Vlaamse Beweging een 
volk dat staat wil worden, een volk 
dat zijn zelfrespekt wil behouden en 
dat verplicht wordt via een kalvarie 
van petieterige dwarsdrijverij, van on-

VOLKSGAZE^ 
« Elkeen weet wat wij, Vlaamse socia
listen over de monarchie denken en 
hoe WIJ de huidige feestelijkhedem 
opvatten Wij hebben het te gepasten 
tijde geschreven Doch voor een 
groot aantal katolieke en liberale hui
chelaars, die nu bang worden voor 
een separatisme dat gewoon in de 
verlenging van hun politiek ligt, is het 
onontbeerlijk dat zij thans kiezen of 
delen, vooral omdat zij toch bereid 

« Simonet blijft echter de man van de 
grote orgamzatonsche gebinten Als 
men vertrekt van het postulaat dat de 
economie in de Belgische contekst 
centraal moet geleid worden om nog 
economie te zijn, kan men van zelf-
sprekend alle wegen uit tegen iedere 
vorm van eigenheid, toe te kennen 
aan de gemeenschappen Het zo 
voorstellen alsof het economisch fede
ralisme een vorm van zelfvernietiging 
zou zijn, 18 gekdoenenj voor wie ziet 
hoe ook kleine economieën zoals de 
Noorse, de Zweedse en nog andere, 
die cijfermatig een Vlaamse econo
mie met de loef zouden afsteken, toch 
goed werken Het gescherm met het 
argument dat opdeling naar de midde
len en de uitgaven verlies betekent, is 
lang met juist en Simonet gaf zondag 
de indruk een pleidooi pro domo te 
houden, nl voor het centraal deel van 
het land waar liefst de machthefbo-
men moeten behouden blijven 

HET LAATSTE NIEUWS 
« Met de taaiverdeling van de spaarre
keningen werd op schaamteloze wij
ze geknoeid Zelfs pro-rector GerIo, 
voorzitter van het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen, kreeg nu 
voor hem zelf en voor zijn echtgenote 
franstalige spaarboekjes Men kan de 
vergissing toeschrijven aan de compu
ter Het lijkt eerder op een doelbewus
te overheveling van de Brusselse Vla
mingen naar de Franse rol om aldus 
de werkelijke taaiverhoudingen 
scheef te trekken 
Uit deze onverkwikkelijke zaak blijkt 
eens te meer, dat sommige fransta-
ligen er met alleen met voor terugdein
zen de wet openlijk te overtreden. 

De tekenaar van het weekblad «De Spectator» zaq de Nols-mol van 
het FDF-RW reeds het hele Wetstraat-bestel ondermijnen 

maar ook vervalsingen plegen om in 
de centrale en Brusselse regionale 
overheidsdiensten hun macht en hun 
aantal te vergroten ten koste varfde 
tewerkstelling van honderden neder-
landstaligen in de hoofdstad 

DE POST 
« Zo IS ze vandaag nog Na meer dan 
een halve eeuw naast een uithuizige 
vent Mirakelen verricht met een le-
raarswedde Kort voor de oorlog een 
huis gebouwd de moderne flamingan-

tentrots, die zich architektomsch uitte 
in Neue Sachligkeit, boordevol warm
te en artistiek gevoelgestoken Een 
nest hongerige pubers door de oorlog 
gesleurd In de nj staan voor haring 
Na de oorlog en echtgenoot en zoon 
in de bak In de rij staan met pakjes 
Centen voor de advokaten De boel 
aaneen houden, de stenen van het 
huis met opeten En vandaag nog 
altijd kunnen zeggen, onaandoenlijk in 
haar trouw en aandoenlijk omwille 
van haar trouw Vlaanderen, het 
wordt nu toch stilaan tijd dat Vlaande
ren zelfstandig wordt » 

DE FRANSTALIGE PERS 
Een artikel in de beurskrant L'E-
CHO DE LA BOURSE geeft de 
indruk dat men het in het Brus
selse establishment nu stilaan 
welletjes begint te vinden met 
de streken van Nols. Over de 
werkeli jke bedoelingen van de 
burgemeester van Schaarbeek 
en van degenen die hem nog 
steeds de hand boven het hoofd 
houden vonden we een onthul
lend stuk In POURQUOI PAS? 
Een medewerkster van SPE
CIAL is met Waalse werkgevers 
gaan praten. Het resultaat van 
deze gesprekken moet de lezers 
van dit hoofdstedeli jk weekblad 
bepaald verontrusten. 

«MtlNIII 
riimumM clntuu L'ECHO 
DE LA BOURSE 
„Dat de Schaarbeekse burge-
nneester zich verschuilt achter juri
dische spitsvondigheden kan 
deel uitmaken van een, laten we 
zeggen, normale politieke slechte 
wii Maar dat hij er andere proble
men bij sleurt, die met de zaak 
geen uitstaans hebben, is nogal 
sterk Zulks lijkt op een kinderach
tige neiging, waarbij de deugniet 
weigert te doen wat hij moet 
doen als tegelijkertijd een ander 
familielid met gestraft wordt op 

N^yvj^ 

In het weekblad « Pan » ziet tekenaar Alidor de verdere evolutie 

van de Spaarkas aldus 

een ander vlak Andermans tuin 
omwoelen is nochtans met de 
beste wijzen om zijn eigen hof 
schoon te houden 
Men moet duidelijk stellen dat 
„overeenstemmend met betekent 
« gelijktijdig » maar wel « konform » 
In politiek moet elkesbeslissing 
op zijn tijd genomen worden, en 
met alles terzelfder tijd Alles ge
lijktijdig willen regelen, is hetzelf
de als de machine stopzetten 
Het lijkt er op dat sommigen deze 
taktiek wensen te volgen 

PourquoiPas? 
„In zijn verguld kantoor te 
Schaarbeek moet de heer Nols 
wel blij zijn. Zijn vastberaden
heid heeft het mogelijk gemaakt 
te bewijzen dat Brussel niet 
dood is en dat men zal moeten 
rekening houden met het derde 
gewest van dit land. Jawel, hij 
heeft de tweede brief van de 
regering ontvangen met de aan
maning zijn loketgrapjes te sta
ken. Maar eens te meer heeft de 
wijze, voorzichtige, handige Jo
seph Michel, Minister van Bin
nenlandse Zaken, geweigerd 
iets onherstelbaars te doen. Ro
ger Nols heeft nog bewegings
vrijheid en ti jd om de geli jkt i jdig
heid te verkrijgen in de toepas
sing van de beslissingen van de 
Raad van State. Het ziet er naar 
uit dat de Franstaligen einde mei 

eindelijk hun rechten zouden ver
krijgen bij de Spaarkas. Die 
reële overwinning zou het Roger 
Nols mogelijk maken te gehoor
zamen zonder gezichtsverlies. In
tegendeel ! Beter nog, als er in 
mei nog geen oplossing zou zijn 
bij de Spaarkas, zou er voor de 
burgemeester nog een juridi
sche list in zitten die wij niet 
gaan verklappen, maar die hem 
zou toestaan ongestraft, tot ein
de juni, datum waarop parle
mentsleden met vakantie gaan 
en de hatelijke spelbrekers van 
de Volksunie met verlof worden 
gestuurd. Wij kunnen hier ver
klappen dat dit goed zou uitko
men voor de Franstalige minis
ters van de regering. 

„Toch wordt Wallonië ongenees
baar rood. Tot grote spijt van 
allen, naar het schijnt Want het 
Waalse patronaat windt er geen 
doekjes om Het is een ramp, 
merkt J Carpay op Hoe wil je dat 
buitenlanders bij ons komen in
vesteren als er een latent klimaat 
van revolutie heerst"? Dan gaat 
men liever aan de andere kant 
van de grens 
W I J zijn nog met njp voor dit soort 
verandering van mentaliteit, sug
gereert rustiger, een Luikse klei

ne werkgever Misschien over 
een paar eeuwen, als de menselij
ke verhoudingen verder in de nch-
ting van een maatschappij met 
meer gelijkheid zullen geëvo
lueerd zijn 
Maar allen zijn ze, met het beeld 
van een reeds roze Wallonië voor 
ogen, vervuld met wanhoop Wal
lonië mag het risico met lopen 
mogelijke investeerders nog 
méér af te schnkken „Alleen al 
de huidige verklaringen van de 
vakbonden geven ons lust onze 
zaak te sluiten 

Als Wallonië reeds roze is, zijn er 
redenen voor Maar men schijnt 
de oorzaken ervan met duidelijk 
te willen onderzoeken De enen 
schrijven alles toe aan een te gro
te vrijheid, anderen aan een slech
te verdeling van de overheids
steun, waarvan sommigen mis
bruik zouden hebben gemaakt, 
met misschien te weinig oog voor 
een goed beheer 

Maar Wallonië heeft een zeer 
oude socialistische traditie, merkt 
Jacques De Clerck op Sinds 
tachtig jaar En vandaag blijft er 
alleen nog een gelooide ezelshuid 
over Misschien zouden wij aan 
de socialisten kunnen vragen een 
bilan op te maken In ieder geval 
IS één zaak duidelijk Zij zijn het 
die verantwoordelijk zijn voor de 
geestesgesteldheid die nu in Wal
lonië overheerst Een mentaliteit 
die wel zeer verschilt van die in 
het noorden van het land 

WIJ s 20 MEI 1976 
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DE CVP IS VEEL TE GULZIG 
In de Nede r l andse Ku l t uu r raad 
lu idde d insdag — v o o r de al lereer
s te keer s inds de opnch t i ng v a n 
d e R a a d — d e z o g e n a a m d e 
« a l a r m b e l » D e z e t e r m d a t e e r t 
v a n de g rondwe tshe rz i en ing van 
1971 D e kul ture le au tonomie (in
g e v o e r d bij w e t v a n 2 juli 1971) 
w e r d s lech ts a a n v a a r d nada t 
w a a r b o r g e n w e r d e n g e g e v e n ter 
besche rm ing van de ideo log ische 
en f i lozof ische m inde rheden De 
z e w e r d e n vas tge legd in he t bij 
w e t en dek ree t g o e d g e k e u r d e 
« K u l t u u r p a k t » 
Een v a n de w a a r b o r g e n bes taa t 
e n n da t d e minderhe id , w a n n e e r 
ZIJ d iskr iminat ie wi l v o o r k o m e n , 
een mot ie kan nee r leggen d ie 
d o o r m ins tens een v ie rde van d e 
leden v a n de Ku l t uu r raad m o e t 
o n d e r t e k e n d zi jn. In d e Nede r l and 
se Ku l tuu r raad be teken t di t 56. 
D insdag w e r d nu zo 'n mot ie inge
d iend, voo rz ien van 77 hand teke 
n ingen nl d e ganse oppos i t ie 
( V U , B S P en de ene KP-man) D e 
w o o r d v o e r d e r van de g roep , de 
h. V a n Elewi jck, v e r w e e s daarb i j 
naar het ar t ikel 10 van het Ku l 
t u u r p a k t da t in v e r b a n d s taa t me t 
d e begro t ing v a n N e d e r l a n d s e 
Ku i tuur V o l g e n s di t ar t ike l moe 
ten de e rkenn ing en subs id ienng 
in ge ld of na tu ra v a n ge rege lde 
ku l ture le akt iv i te i ten bij w e t o f 
d e k r e e t g e b e u r e n Indien dit on 
mogel i jk IS d a n m o e t dit g e b e u r e n 
me t een spec ia le beg ro t i ngspos t 
o p n a a m 
W e l n u , in de d o o r min is ter D e 
B a c k e r v a n N e d e r l a n d s e Ku i tuu r 
v o o r g e l e g d e beg ro t i ng is di t v o o r 
32 pos ten met het geva l W e r d 
he t Ku l t uu rpak t dus 32 maal met 
g e r e s p e k t e e r d D e onde r t eke 
naa rs van d e mot ie zi jn v a n oor
dee l da t d e besche rm ing v a n d e 
ideo log ische en f i lozof ische min
d e r h e d e n d a a r m e e in he t ge
d r a n g komt . 
Z o l a n g deze kwes t i e — via e e n 
vr i j i ngew ikke lde p r o c e d u r e — 

. m e t IS ge rege ld kan de beg ro t i ng 

van N e d e r l a n d s e Ku i tuur met wo r 
d e n g o e d g e k e u r d 
V o o r de CVP-e rs , die z ich al geru i 
me t i jd g e d r a g e n alsof zij het 
al leen v o o r het z e g g e n h e b b e n in 
V l a a n d e r e n , is di t e e n leli jke 
s t r eep d o o r hun -rekening En 
v o o r min is ter v a n N e d e r l a n d s e 
Ku i tuur D e B a c k e r is dit een regel 
rech te b laam v o o r het d o o r haar 
g e v o e r d e bele id 

D e CVP- f rak t ie le ide r n o e m d e het 
a a n w e n d e n v a n de « a l a rmproce 
du re » d o o r de oppos i t ie een pol i
t iek m a n e u v e r Hij viel daarb i j d e 
Vo l ksun ie a a n o m d a t d ie z ich 
" had laten ver le iden o m m e e te 
d o e n tegen de men ing in v a n de 
g ro te mee rde rhe id van haar kie
z e r s » Wi l f r ied M a r t e n s v o e g d e 
er w o e d e n d a a n toe « W i j zul len 
het aan u w k iezers gaan ui t leg
g e n I» En Kare l D e W i t t e m e e n t in 
G a z e t v a n A n t w e r p e n o o k al z i jn 
dui t in het zak je te m o e t e n d o e n , 
w a a r hij s ch r i j f t : « Da t m o e t v o o r 
d e ta l r i jke ka to l ieken uit de V o l k s 
unie we l een pi jnl i jke e r v a n n g zi jn 
te m e r k e n da t hun part i j , g e w o o n 
uit t egenwr inge r i j t egen d e rege
r ing, o p d e ant i -k lenkale toe r gaat , 
h a n d in h a n d me t de soc ia l is ten » 

W I J willen daar kort op antwoorden 
Ten eerste zijn het zeker met de CVP-
ers die ons moeten komen vertellen 
hoe de VU-kiezers denken en oorde
len Een gedeelte onder die kiezers is 
precies bij de CVP weggelopen om
dat ZIJ haar kongenitale schijnheilig
heid hardstikke beu waren Er zijn 
inderdaad heel wat katolieken onder 
de kiezers en van de Volksunie, onver
dachte en oprechte katolieken, maar 
WIJ weten ook dat zeer velen onder 
hen het klerikalisme verafschuwen 
Dat ZIJ er een hekel aan hebben dat 
hun geloof door kerkvorsten omwille 
van machtspolitiek misbruikt wordt, of 
door een politieke partij ten geneve 
van haar elektoraal profijt 

Precies de katolieken onder de VU-le-
den weten maar al te goed in welke 
mate de CVP in het verleden misbruik 
heeft gemaakt van het katolieke ge
loof waarmee, tot eigen politiek prof i j t 

op de gewetens van de mensen werd 
gedrukt i En dat haar bevoorrechte 
konneksies met hooggeplaatste gees
telijken soms tot publieke gewetens-
drang heeft geleid Moesten wij eraan 
hennneren dat het nog in 1958, in het 
bisdom Brugge, op straf van «zware 
zonde» aan katolieken verboden was 
voor de Volksunie te stemmen ' Wi j 
kunnen er vele andere aanhalen, 
maar wij laten die oude koeien maar 
liefst in de gracht 

In de zestiger jaren heeft de CVP har
de klappen moeten inkasseren, die 
haar geleidelijk aan een toontje lager 
deden zingen Sinds de vorige verkie
zingen, die haar weer wat winst brach
ten, IS ZIJ echter overmoedig gewor
den en trekt zij het laken op vele 
gebieden al te zeer naar zich toe 

Moeten wij er nog aan herinneren dat 
de Volksunie reeds ruim een jaar lang 
het feit aanklaagt, met cijfers in de 
hand, dat de CVP-minister van Neder
landse Kuituur zich helemaal met 
schijnt te storen aan het Kultuurpakt"' 

Onder het personeel van Nederland
se Kuituur, behorend tot de vier hoog
ste rangen, zijn er 2 mensen van 
Vlaams-nationalistische strekking op 
een totaal van 61 Dit moge volstaan 
als voorbeeld 

Moeten wij er nog aan herinneren dal 
het CVP-beleid erop gericht is alle 
mogelijke kulturele verenigingen ertoe 
te verpl ichtef«kleur» te bekennen En 
dat ZIJ alle verenigingen van katolieke 
signatuur haar ekskluzieve voogdij wil 
opdringen, om ze daarna des te beter 
te kunnen gebruiken voor haar politie
ke w i n k e l ' De ervanngen van VU-
mensen in die katolieke verenigingen 
vormen op dat punt een sprekend ver
haal Moeten wij eraan herinneren dat 
het CVP-manoevers zijn die tot hier
toe hebben verhinderd dat de kommis
sie die over de toepassing van het Kul
tuurpakt moet waken tot hiertoe met 
operationeel werd ' 

Redenen genoeg voor de V U om de 
bedoelingen van de CVP-aan-de-
macht met argwaan te volgen Dat 
het VU-protest gepaard gaat met dit 
van de socia l is ten ' Zijn het mis
schien alleen de CVP-ers die samen 
met socialisten politiek mogen doen ' 

Paul Martens 
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MAANDAG 10 MEI 

• Minister van Volksgezondheid 
De Saeger Installeert de Kommissie 
van Ziekenhuisprogrammatie van 
het Vlaamse Gewest. Minister Van
den Boeynants installeert die van 
het - g e w e s t " Brussel. Het Vlaams 
ministerkomifee heeft in dat Brussel
se «gewest» niets te vertellen. Door 
de wet op de voorlopige gewestvor
ming (wet Perin-Vandekerckhove) 
zijn de Brusselse Vlamingen, met al 
hun klachten op ziekenhuisgebied, 
overgeleverd aan de Franstaligen. 
• Het CVP-parti jbureau wil de 
wetsvoorstel len tot invoering van 
een «pol i t iek ver lof» en tot kumula-
t ieverbod van een parlementair man
daat met een bestuursfunktle in een 
grotere gemeente, zo snel mogeli jk 
door het parlement goedgekeurd 
zien. De CVP-er Verroken wil een 
radikaal kumulatleverbod : een parle
mentair mandaat is voor hem onver
enigbaar met een bestuursfunktle in 
elke gemeente met meer dan 5.000 
inwoners. 

• Na de betoging voor amnestie, t i j 
dens het bezoek van de koning aan 
Antwerpen, bl i jven nog drie beto
gers aangehouden. 

D I N S D A G 11 M E I 

• In de Vlaamse pers verschijnen 
verscheidene kommentaren op de 
manifestaties te Antwerpen n.a.v. het 
bezoek van het konmgspaar. Al le 
kommentatoren noemen deze beto
gingen «misplaatst». Hef Franstali
ge konservatieve dagblad La Libre 
Belgique tracht de verantwoordel i jk
heid voor de rellen in de schoenen 
van de Volksunie te schuiven Zi j 
meent zelfs te weten dat de VU, als 

gevolg van deze incidenten, in het 
Antwerpse zou worden uitgesloten 
bij de vorming van de schepenkol le-
ges in oktober a.s. (na de gemeente
raadsverkiezingen). 

• Het gemeenschappeli jk vak
bondsfront van de sektor trams, 
buurtspoorwegen en autobussen 
deelt mee dat het op maandag 17 
mei een staking van 24 u. zal organi
seren Een week later nogmaals. 

W O E N S D A G 12 M E I 

9 Tegen het advies in van het 
Vlaams MInisterkomltee besluit mi
nister Defraigne (PSC) de A 11-auto-
weg (Brussel-Lokeren en verder 
over Zelzate naar Knokke) toch 
maar te laten aanleggen. Hij is reeds 
begonnen met de onteigeningen op 
het grondgebied van Zell ik. 

• Een delegatie uit Ruisbroek trekt 
met een hoop kapotte meubelen en 
een koelkast naar de woning van pre
mier Tindemans te Edegem. 
• in antwoord op een interpellatie 
van VU-volksvertegenwoordiger Jef 
Valkeniers (Schepdaal) kondigt mi
nister De Saeger een wetsontwerp 
aan dat de farmaceutische Industrie 
verbod oplegt nog langer allerlei 
geschenken te geven aan de dokters 
om hun gunsten te winnen. 
• De Bijzondere Kamerkommissie, 
die reeds een jaar lang de zaak-Van 
Mechelen onderzoekt, versnelt haar 
werkzaamheden. Men wil tegen ein
de mei, begin juni klaarkomen. 

D O N D E R D A G 13 M E I 

• Het dagblad Het Laatste Nieuws 
meldt dat de ASLK zelfs de voorzit
ter van het Overlegcentrum van 

Vlaamse Verenigingen, prof. Gerio 
die fe St.-Pieters-Woluwe woont, een 
franstalig spaarboekje heeft aange
smeerd. Piet Van Brabant noemt dit 
in dezelfde krant «schaamteloos ge
knoei ». 
9 De Vlaamse bedienden van de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
gaan om 14 u. in staking uit protest 
tegen de gang van zaken in deze 
instell ing (zie biz. 5). 
• FDF-burgemeester Nols van 
Schaarbeek antwoordt off icieel op 
de tweede en laatste « aanmaning » 
die hij van minister Michel kreeg om 
de taalwet in zijn gemeentehuis kor-
rekt toe te passen. Wat hij schri j f t 
komt erop neer dat hij met op de aan
maningen zal ingaan. De regering 
kan nu niet langer meer uitstellen 
een regeringskommissaris naar 
Schaarbeek te sturen. 
9 In de Senaat worden aan staats-
sekretaris D'Haeseleer (PVV) pol i t ie
ke ronselprakti jken verweten. Werk
zoekenden mogen hem werkaanvra-
gen sturen waarbij zij hun wensen 
kunnen formuleren aan te sluiten bij 
de liberale vakbond of mutualiteit. 
Men spreekt over een ernstige in
breuk op de plichtenleer waaraan 
leden van de regering zich dienen te 
houden. 

9 In zijn antwoord op een interpel
latie van VU-senator Vandezande 
vraagt eerste-minister Tindemans 
(denkend aan Nols) zich af of burge
meesters die de taalwetten bewust 
overtreden of saboteren, nog wel de 
morele kwaliteiten hebben om tot 
burgemeester te kunnen worden be
noemd. Wij zijn benieuwd of een 
Nols, na een eventuele FDF-overwin-
nlng te Schaarbeek, nogmaals door 
de koning tot burgemeester zal wor
den aangesteld. 

9 De Senaat keurt, na de Kamer, de 
begroting van Dotatien goed. De 
koning kri jgt voor zijn «civiele l i jst» 
nu 97,1 miljoen (14,2 miljoen méér 
dan vorig jaar). Voor de aanvullende 
dotatie van de koninkl i jke familie 9 
mil joen (-1- 1,3 miljoen), voor prins 
Albert 8,2 miljoen (-(- 1,2 miljoen). 
De Senaat krijgt 693,7 miljoen 
(H- 58,5 miljoen) en de Kamer 873,3 
mil joen (-(- 109,6 miljoen). De Neder
landse en Franse Kultuurraden elk 
50 miljoen (15 miljoen méér). 
VU-senator Coppieters stelde nog 
voor — in het kader van de sober-
heidskampanje — al deze kredieten 
voor één jaar te blokkeren. Zi jn voor
stel werd onontvankeli jk verklaard. 

V R I J D A G 14 M E I 

9 Het dagblad La Libre Belgique 
publiceert een brief van VU-voorzit-
ter Schlltz waarin deze elke VU-ver-
antwoordel i jkheid afwijst voor de In
cidenten ti jdens het bezoek van de 
koning te Antwerpen. Hijzelf was 
niet te Antwerpen brj de andere man
datarissen, omdat hl) te Brussel een 
vergadering van het VU-part l jbe-
stuur voorzat 

9 Na de kabinetsraad, waarop o.m. 
de kwestie Schaarbeek te berde 
kwam, zegt eerste-minister Tinde
mans «de regering de taalwetten 
moet doen toepassen en de arresten 
In de kortst mogeli jke t i jd zullen wor
den uitgevoerd, wat nog niet wil zeg
gen volgende week. De regering 
wacht op het advies van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht m.b.t. 
het nieuw taaikader In de A.S.LK. 
De h. Tindemans deelt nog mee dat 
de koning op 21 mei een - minister
ieel komitee voor verdediging » zal 

voorzit ten, dat de toestand bij ram
pen (op Ruisbroek) zal onderzoeken. 
De eerste-minister schreef ook een 
brief aan de Westvlaamse provincie-
raadsfraktle van de VU betreffende 
haar houding ta.v. voorgenomen be
zoek van de koning aan Brugge zon
dag as. 

Z A T E R D A G 15 M E I 

9 Te Antwerpen wordt de Kultuur
raad voor Vlaanderen ontbonden 

Z O N D A G 16 M E I 

9 Tijdens het bezoek van de ko
ning aan Brugge wordt opnieuw 
voor amnestie betoogd door enkele 
honderden personen. Namens de 
VU-mandatarissen is enkel Kamerl id 
Babyion op de plechtigheid aanwe
zig 

M A A N D A G 17 M E I 

9 La Libre Belgique vaart zeer 
scherp uit tegen CVP-kamerl id Ver
roken omwil le van amendemeDfen 
die hij (naar verluidt niet steun van 
de CVP-fraktie) indiende bij de kies
wethervorming van minister MicheJ 
(PSC) Minister Michel zou zelf zeer 
geïrriteerd zijn door de voorstel len 
van Verroken 
9 Nog steeds komen de kinderen 
uit 25 "/o van de Vlaamse en uit 8 0 % 
van de taalgemengde gezinnen te 
Brussel in franstallge scholen te
recht De Nederlandse Kommissse 
wil daarom, in samenwerking met 
het Vlaams Onderwijscentrum, een 
aktleve publiciteitskampagne (van 9 
miljoen fr.) beginnen ten gunste van 
het Nederlandstalig onderwijs te 
Brussel. 
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V. 

1̂1] ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
trieven. De andere public-eren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
.s niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

HET WERD ANDERS... 

Me* Tindemans zou alles anders 
w e d e n . Het werd anders, maar 
hoe'? 
Oniangs ontving ik het bericht dat 
voo'-taan 10 % zal geheven wor
den op de rente die ik na een 
arb-jidsongeval ontvang. In mijn 
gevdl bevinden zich nog vele 
anderen. 
Zijn wij de laatste die de regering 
ka""! uitzuigen om haar versobe-
r''io"plan uit te voeren ? 
Wi, kunnen de eerste-minister an
der? nog een paar adressen aan 
de |-.dnd doen waar hij ook geld 
kar vinden, of durft hij daar niet 
aa'-- toppen? 
EtT paar voorbeelden. Hoeveel 
grote firma's brengen niet alles 
onder «algemene onkosten»? 
Höc->,'eel zakenreizen zijn geen 
ple:..erreisjes ? Schilder- en onder-
hot-Sswerken aan eigen tuin en 
vilte komen dikwijls op de reke
ning van de firma. Hoeveel belas-
tinQvf'je autorijders zijn er niet? 
Hoeveel korrespondentie wordt 
niet portvrij verstuurd ? 
W? l de pensioenen betreft. Kan 
ei geen eenheidspensioen uitge-
dach'- worden zodat sommigen 
het rset moeten stellen met tien
duizend en minder terwijl ande
ren viiftig, zeventig of honderddui
zend oer maand ontvangen ? 
De eerste-minister weet dat alle-
maa' wel, maar waarom doet hij 
e: niets aan ? Zijn wij een kudde 
schapen die men drijft waar men 
wil ? Hoelang nog ? 

U.V., Kuurne 

SOCSALISTISCH 
NAJ iONAUSME 

Gelukgewenst met het artikel«fe-
de'-alisme geen dekmantel voor 
reakt'onaire politiek» (Wij van 6 
mei) Heel wat VU-mensen zaten 
al langer dan nodig te wachten 
op e-jn klaar en duidelijk ant
woord op de «avances» van ene 
Vaas* Leysen t.o.v. de Volksunie 
(waai-bij de h. Leysen een m.i. 
ontoelaatbare politieke bemoei-

,-^uch; 'en toon spreidt). 

De VU moet er zich voor hoeden 
het reaktionaire spelletje, dat 
«centrumvorming» noemt, mee 
te spelen. Het opzet van de 
Vlaamse (?) kapitalistische krin
gen, één grote CVP-PVV-VUpar-
tij te vormen, moet noodzakelijker
wijze noodlottig aflopen voor de 
Vlaams-nationale zaak. 
Het zou in dit verband gepast zijn 
zo de VU zich met langer liet ver
leiden tot (meestal goedkope) an-
ti-BSP-propaganda : de volkse ba
sis van de BSP biedt betere per-
spektieven voor een toekomstig 
onafhankelijk Vlaanderen (op 
weg naar heel-Nederland en een 
Europa der Volkeren) dan een 
anoniem en mensen-schuw kapi
talisme (al IS het uithangbord van 
dit kapitalisme dan in het Neder
lands gesteld). 

De VU doet de laatste tijd m.i. ver
dienstelijke pogingen om tot een 
sociale visie te komen. 
Tot een echt koherente sociale 
visie kan mi. best bijdragen: een 
integraal, sociaal geïnterpreteerd 
nationalisme, zo men wil een so
cialistisch nationalisme. Is het in 
dit verband niet de moeite waard 
om eens, oprecht én kritisch, het 
oor te luisteren te leggen bij de 
volbloed-socialist Edgard Delvo 
(wiens recent boek trouwens in 
«Wij» besproken werd) ? 

F.S., Brakel-Elst 

WOEDE EN DROEFHEID 

Akkoord, Boudewijn kan geen 
amnestie verlenen. Maar hij pre
tendeert een hoog moreel gezag 
te bezitten. Te pas en te onpas 
gebruikt hij dit om op zijn geken
de zalvende zedeprekende toon 
de bevolking kond te doen van 
zijn hoogstaande bedenkingen 
over de Belgische samenleving. 

Wanneer hij dan, ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig ambtsjubileum, 
weigert al was het maar met één 
weldoordachte, bedekte, nie
mand pijn doende uitspraak 
(waarvan zijn tekstschrijvers het 
geheim bezitten) over verzoening 
te spreken... getuigt dit van een 
totaal gebrek aan morele moed. 

We hebben kerkelijke hoogwaar
digheidsbekleders dat zelfde ge
brek aan moed verweten. (Zij heb
ben zich gelukkig gebeterd). 

Waarom dan aan Boudewijn 
niet? 

Bovendien is hij met heel zijn slij
merige aanhang het simbool van 
die vervloekte Belgische een
heidsstaat. Er zijn dus redenen 
te over om, overal waar hij ver
schijnt, ons misprijzen te tonen 
tegen de persoon en tegen wat 
hij vertegenwoordigt. 

Wanneer men in «WIJ» zich half
slachtig distantieert van TAK, 

Voorpost, enzomeer, getuigt dit 
van weinig politieke moed. Ik ben 
geen lid van één der aktiegroe-
pen, ik ging Boudewijn « verwelko
men» als Vlaams-nationalist en 
als lid van de VU. De grote meer
derheid van de betogers is in de 
eerste plaats lid van de Vlaamsna-
tionale partij evenals de tiendui
zenden simpatisanten achter hen. 

Wanneer de VU om taktische 
redenen (waarmee ik persoonlijk 
niet akkoord ga) weigert zelf de 
betogingen in te richten, zou zij 
zich tenminste volledig solidair 
moeten betuigen met mensen die 
de aktie niet schuwen. 

Argumenten als zou een partij 
met 500.000 kiezers andere ver
antwoordelijkheden hebben is bui
ten de kwestie. Die 500.000 kie
zers hadden wij in 1968 al en dat 
was het gevolg van jarenlange 
harde akties tegen o.a. het kerke
lijk gezag. 

Begrijpt men dan niet dat die zal
vende oproepen tot braafheid die 
onze tegenstrevers steeds « voor 
ons eigen goed» tot ons richten, 
slechts de bedoeling hebben de 
V U haar revolutionair elan en 
haar geloofwaardigheid te doen 
verliezen. Zodat zowel de partij 
als het Vlaams-nationalisme ter 
plaatse blijft trappelen. Dat is bij 
de laatste verkiezingen toch ten 
overvloede bewezen. 

En wanneer als klap op de vuur
pijl, de voorzitter van onze partij 
(wiens vele kwaliteiten wij niet in 
twijfel trekken) een briefje naar 
« La Libre Belgique » schrijft waar
in hij verontschuldigend schrijft 
dat de VU niets met de beto
gingen te maken heeft en dat hij 
toch zo graag de Koning was 
komen bejubelen, maar door 
ambtsbezigheden verhinderd... 
...dan ontlokt dit bij de partijmili
tant gevoelens die gaan van 
machteloze woede tot diepe 
droefheid. 

H.V., Wilrijk 

MISBRUIK 

De Volksunie — arrondissement 
Antwerpen — tekent krachtig 
protest aan tegen het willekeurig 
en hardhandig optreden van poli
tieagenten in burger tijdens de 
amnestiebetoging te Antwerpen, 
op 8 mei jl., ter gelegenheid van 
het bezoek van koning Boude
wijn aan Antwerpen. 

Dit optreden herinnert aan een 
zinloze herhaling van de repres
sie. De VU — arrondissement 
Antwerpen — eist dan ook de 
onmiddellijke vrijlating van Luk 
Vermeulen. Zij protesteert met 
klem tegen het misbruik dat eens 
te meer gemaakt wordt van het 
voorarrest. 

VU, arr. Antwerpen 

THIEU 
C R O O N E N B E R G H S 
IS NIET MEER 

De ironie van hef lot heeft gewild 
dat de man, die In de TV-serie 
„Beschuldigde sta op als een recht
vaardige en menselijke rechter 
overkwam, zelf het slachtoffer Is 
geweest van onrecht en van rech
ters, die het noch met de gerechtig
heid noch met de menselijkheid In 
de rechtspraak nauw namen. 
Thieu Croonenberghs was echter 
meer dan een (populaire) TV-fl-
guur. Hl] was In de eerste plaats 
een rechtlijnig flamingant, welke 
overtuiging aan bod kwam In zijn 
lidmaatschap van de Kamer, bij de 
fraktle van het VNV. Hij was dat 
ook als dd. goeverneur van Bra
bant en als kabinetschef van sekre-
tarls-generaal Gerard Romsee, die 
hem enkele weken geleden In de 
eeuwigheid Is voorafgegaan. Deze 
gemoedelijke man was ook een 
tijdlang journalist, verbonden als 
juridisch kroniekschrijver aan de 
Standaard, In welke kroYileken hij 
een sterk gefundeerde en erudleke 
juridische kennis aan praktische 
zin paarde. Zij die zijn kronieken 
hebben gelezen, zullen ons niet 
tegenspreken. Zijn kollega's In het 
vak prijzen zijn kolleglalltelt en 
vaderlijke warmte (dus heus geen 
tv-pose alleen). 

ThIeu Croonenberghs beleefde 
zijn TV-optreden — hij was een 
begaafd akteur, die trouwens al 
jong op de planken stond en In de 
op- en uitbouw van het vlaams-na-
tlonaal toneel (ja, zoiets heeft er 
ook bestaan !) een stuwende bijdra
ge leverde, als een eerherstel, na 
zijn schorsing als advokaat. Zijn 
offervaardigheid tijdens de bezet
ting werd uiteraard door de neger
koningen van de krijgsraad niet 
beloond maar gestraft. 
We zijn er zeker van dat ThIeu 
Croonenberghs niet als beschul
digde is verschenen voor de he
melse rechterstoel, net zoals 
Vlaanderen deze rechtvaardige al
lang van alle smet heeft vrijgespro
ken. (R.C.) 

JUISTE D O S E R I N G 

De minister van Justit ie beant
woordde enkele vragen van se
nator Van Ooteghem over het 
aantal terdoodveroordelingen 
en terechtstell ingen ti jdens de 
repressie. De senator had er 
zijn verbazing over uitgedrukt 

dat er onder de terechtgestel-
den minderjarigen waren. Vol
gens de minister echter waren 
er maar twee terdoodveroor-
deelden minder dan 21 jaar op 
de datum van hun veroorde
ling. De twee waren een paar 
maanden ouder dan 21 toen ze 
werden neergeschoten, deelt 
de minister nog mede, wat 
zoveel wil zeggen «ze waren 
dus toch niet minderjarig 
meer». Ten overvloede deelt 
minister Vander Poorten nog 
mee dat de ene franstaiig was 
en de andere nederlandstalig 
(bijzonderheid waarom niet ge
vraagd was).... Een perfekte pa
riteit in de dood dus, twee jeug
dige levens geofferd aan de 
nergerkoningen van de repres
sie, een der vele in de mallemo
len van deze patriottische 
waanzin (bijna 1.300 doodstraf
fen). 

W A A L S E L U C H T L I J N : 
TWEE KEER N I E T S ! 

De dag dat «Forces Wallon-
nes», orgaan van het Rassem-
blement Wallon in zijn nummer 
van 12 mei staatssekretaris 
Gol feliciteerde met «het suk-
ses voor het RW» sukses dan 
door de luchtverbinding Luik-
Londen en Luik-Charleroi-Lon-
den blokletterde het Laatste 
Nieuws «Waalse luchtli jn voor 
twee man en een paardekop» 
en wijdde ook de Libre in haar 
gekende vitr ioolst i j l een vernie
tigend stukje aan «Air-Gol».. . 
Na de eerste exploitatie-
werken bli jkt dat er hoogstens 
eens zes reizigers per vlucht 
zijn. Het daggemiddelde is 5 
(i.p.v. de voor de Jonge Koop
handelskamer van Luik voor
ziene 25). Op het aanbod volgt 
slechts voor een vierde vraag. 
Dat is ver beneden een 60 t.h. 
bezetting, internationaal aan
vaard als rendablliteitsdrem-
pel. 
De voorziene 25 miljoen subsi
die zullen rap verbruikt zijn. 
Aan een zoveelste Waalse kin
derachtigheid, die ekonomisch 
totaal onverantwoord en over
bodig i s ! 

MAELBEEK 

Een der Brusselse metrosta
tions draagt de Nederlandse 
benaming « Maalbeek ». Noch
tans wordt deze benaming uit
sluitend in de totaal verouder
de maar als « Frans » doorgaan
de spell ing «Maelbeek» ver
meld. Op de vraag van seantor 
Vandezande aan minister Cha-
bert waarom de moderne Ne
derlandse spelling niet wordt 
gebruikt (wat toch normaal zou 
zijn) antwoordt de slimme mi
nister : omdat het om de histori
sche en traditionele benaming 
gaat. 
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MAAK EEN EINDE 

AAN DE UITDAGING 

Het partijbestuur van de Volksunie meent dat het land, voor dergelijke ernsti
ge sociaal-ekonomische opgaven staat, dat nu zonder verwijl een einde moet 
gemaakt worden aan agressieve en vernederende uitdagingen waarvan de 
Vlamingen in Brussel het voorwerp zijn. 
De regering moet nu ondubbelzinnig en zonder verder te treuzelen de kwalij
ke Nois-affaire van de baan ruimen, zoniet zal deze opnieuw een bron van inci
denten worden. 
Het mag niet langer zo zijn dat de regering zich laat maneuvreren door het 
FDP. 
Wat betreft de evolutie van de sociaal-ekonomische toestand meent het par
tijbestuur van de Volksunie dat de beveiliging en het herstel van de werkgele
genheid een grote solidariteit tussen de verschillende sektoren eist Deze 
solidariteit dreigt In het gedrang te komen door sektorlsche eisen die deze 
solidariteit miskennen. 
Anderzijds tekenen zich nieuwe onheilspellende prijsstijgingen af. 
Het partijbestuur van de Volksunie drukt de hoop uit dat de sociale konfronta-
tie zal leiden tot vernieuwde inzichten in de sociale verhoudingen en een rea
listisch vooruitstrevende politiek mogelijk zal maken. 
Deze inspanningen zullen evenwel vruchteloos blijven als de regering er niet 
in slaagt de enorme stijging van de overheidsuitgaven ongedaan te maken. 

Onlangs gingen de TAK-jongens nog maar eens betogen vóór het Schaarbeek-
se gemeentehuis, 's avonds, stilzwijgend, met fakkels. 

Die jongens hebben méér dan hun best gedaan om de schandalige affaire-Nols 
aan de kaak te stellen 

Het woord is nu aan de eerste-minister, met wie alles anders zou worden... 
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ASLK-STAKING 

KWAM OP 

HAAR TIJD 

ER STAAN VOOR DE VLAMINGEN 

DUIZENDEN BETREKKINGEN OP HET SPEL! 

i « * / ~ - ^ # « " « 

De staking van de Vlamingen in de hoofdzetel van de Algemene Spaar en 
Lijfrentekas (ASLK) te Brussel vorige donderdag kwam net op tijd om de aan '^ 
dacht van de Vlaamse openbare opinie te vestigen op de schandalige toestan 
den in de Spaarkas 

Daar ageren sinds jaar en dag een stel fanatieke Franstaligen d e alle midde
len aanwenden om er het percentage betrekkingen voorbehouden aan Frans 
taligen stelselmatig op te dn/ven Natuurlijk ten koste van de Vlamingen 

Vorige week toonde de Vlaamse Bond van de ASLK aan welke vervalsings-
metodes zij daarvoor gebruiken Dat er ook nog andere •> truukjes » gebruikt 
worden om het aantal • frankofonen » kunstmatig te verhogen toonde prof 
Gerio de voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen op 
een spektakulaire manier aan ook hij werd buiten zijn medeweten in de 
Spaarkas tot - frankofoon - gepromoveerd ' 

Op basis van op zon manier vervalste taalgegevens willen de Franstaligen 
nu nieuwe » taalkaders » doen goedkeuren die voor de Franstaligen meer en 
voor de Vlamingen minder betrekkingen zouden waarborgen Tijdens zijn 
interpellatie vorige donderdagnamiddag klaagde VU senator Rob Vandezan 
de dit alles scherp aan 

Terwijl Vandezande interpelleerde verlieten een duizendtal Vlaamse stakers 
de Spaarkaszetel uitgejouwd door de Franstaligen die aan de vensters van 
de verschillende verdiepingen Waalse hanevlaggen uithingen (zie foto) De 
stakers trokken dan in de richting van de Wetstraat waar ze echter door poli 
tie en rijkswacht op afstand werden gehouden Enkele VU parlementsleden 
stonden op het voetpad voor het parlementsgebouw met de Vlaamse stakers 
te sympathiseren toen ze door Franstalige rijkswachters werden verdreven 
Het hielp niet dat zij de Galliërs poogden diets te maken dat zij op « hun - ter 
rein stonden De heren verstonden onze taal niet zodat er eventjes wat herrie 
van kwam (zie foto hiernaast) 

Foto DANN 
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Dr. Volkeniers: 

ONWAARDIGE BEHANDELING 
• • 

VAN GEÏNTERNEERDEN 
VU-kamerlid dr VALKENIERS hield vorige 
week eventjes vier interpellaties Zijn eer
ste was gericht tot de minister van Justitie 
en betrof de onwaardige behandeling van 
geïnterneerden en gedetineerden in ons 
land Een herziening van de behandeling 
dringt zich in elk geval op, omdat er bv een 
grote willekeur heerst Toen dr Valkeniers 
pleitte voor beperkte internenng, zoals in 
Denemarken, onderbrak minister Vander-
poorten met de mededeling, dat zulko niet 
langer m Denemarken zo was 
De vrijheidsberoving in ons land gebeurt in 
strijd met de wet en met de menselijke 
waardigheid de inrichtingen zijn verou
derd er ontbreekt van alles, er zijn zelfs 
geen fatsoenlijke bedden Ze zijn ook over
bevolkt In bepaalde gevallen heeft bestraf
fing het karakter van terreur Wat de toe
stand in de instelling te Doornik nog erger 
maakt is het volstrekt ontoereikend aantal 
nederlandstalige personeelsleden Zelfs de 
franstalige kollega's geven dit toe Maar 
voorstellen tot uitwisseling blijven zonder 
gevolg 

Van enige behandeling, laat staan speciale 
behandeling, is zelden sprake men is geïn
terneerd en daarbij blijft het i De kriminele 
psichopaten worden met de andere geïnter
neerden opgesloten en er heerst een 
onduldbare diskriminatie tussen gewone 
geesteszieken (die na 40 dagen internenng 
50 fr per dag moeten betalen) en de geïn
terneerden kriminele geesteszieken, die 
mets hoeven te betalen De geïnterneerden 
hebben feitelijk geen bescherming tegen 
zich zelf, worden met heropgevoed, moeten 
met werken (de RIZIV betaalt toch) en 
teveel psichopaten genieten een duur en 

veel geld aan de gemeenschap kostende 
voorkeurbehandeling 
Minister VANDERPOORTEN antwoordde 
zeer uitvoerig (het antwoord was langer 
dan de interpellatie) De minister bepleitte 
«verzachtende omstandigheden» en wees 
op diverse verbetenngen, reeds toegepast 
of in de maak «De psychiatne bleef lang 
achter doch is nu in volle ontwikkeling 

Vooral langs wetgevende weg en verhoog
de werkingstoelagen wordt naar vernieu
wing gestreefd •• In een repliek beklemtoon
de dr Valkeniers zijn onverzettelijkheid 
inzake onbeperkte internenng, diskriminatie 
en aanfluiting van komfort Voor het over
ige dankte hij de minister voor diens inspan
ningen «want WIJ moeten allen samen
werken om deze mensen te helpen » 

DE TEKORTEN VAN 
DE KOO-ZIEKENHUIZEN 
De tweede interpellatie in de Kamer door 
dr Valkeniers sneed het ingewikkelde 
vraagstuk van de KOO-ziekenhuizen aan 
De Belgische Vereniging van Steden en 
Gemeenten is het eens met het beginsel 
van de financiële verantwoordelijkheid 
maar met met de procedure In feite kwam 
gans het betoog van de h Valkeniers er op 
neer, dat de openbare ziekenhuizen bar 
slecht beheerd worden en de vraag, waar
om de bevoegde ministeries tegen dit wan
beheer niet ingaan De toestand in het Brus

selse wordt bovendien nog bezwaard door 
de taaiverhoudingen Een der meest crucia
le vragen is wel, waarom Volksgezondheid 
met remt bij de personeelsuitgaven, want 
daar ligt het grootste tekort 
Het antwoord van minister De Saeger was 
hoofdzakelijk gesteund op de wet van ein
de 1973, uitgevaardigd door de regering 
Leburton 
In een repliek verduidelijkte de h Valke
niers sommige toelichtingen van de minis
ter Kamerl id Jef Valkeniers 

• Na de Interpellatie van de h. Diege-
nant over het woonbeleid in Vlaanderen, 
waarin o.a. om meer planning werd ge
pleit, vroeg VU-kamerl ld De Beul wat er 
zal gedaan worden om de l intbebouwing 
In de samengevoegde gemeenten tegen 
te gaan. Hij zei ook, dat een behoorl i jk 
woonbeleid een andere dan tradit ionele 
aanpak veronderstel t Er moet zuinig met 
de ruimte worden omgesprongen. De be
staande woonzones volstaan trouwens 
maar het woningbestand moet gesaneerd 
worden Inzake stadskernvernieuwing kun
nen de GOM's well icht een nuttige taak 
verrichten. Laten we ook een zuinig ge
bruik van de grond maken, uitbreidingszo-
nes reserveren, de premie- en subsidiepo
lit iek herdenken en ook het grondbeleid 
herzien Tot slot wenste spreker de minis
ter geluk met de omzendbrief in inventari
satie van de gronden in Vlaanderen. 

• De interpellatie Brouhon (BSP) in de 
Kamer over het niet-naleven door staats-
sekretaris Dhaeseleer van de ministeriele 
plichtenleer inzake benoemingen gaf aan
leiding tot een verward debat, waarbij o m 
aan de social isten eveneens polit ieke 
benoemingen verweten werd. VU-kamer-
frakt ievoorzit ter Anciaux veroordeelde 
scherp de poli t ieke benoemingen en 
vroeg, of er geen Kommissie Dekens in 
de schoot van de meerderheid meer 
bestond, die zich uitsluitend met benoe
mingen bezighoudt 

• Samen met Brouhon IBbKJ vroeg VU-
Kamerhd Baert bij ordemotie dat de reso
lutie inzake Unctad IV uiterli jk deze week 
donderdag (datum waarop de Unctad-kon-
ferentie eindigt] zou gestemd worden Het 
verzoek werd ook door het FDF gesteund 
en tenslotte eenparig goedgekeurd de 
Kamer zou deze week de resolutie goed
keuren 

• Het wetsvoorstel Olaerts-L Vansteen-
kiste betreffende de vei l igheid in publieke 
lokalen, werd in overweging genomen. 

• VU-kamerl id Valkeniers vroeg een ver
soepeling van de verpl ichte pokinenting, 
daar niet alleen het r isiko op dergeli jke 
ziekte in ons land gevoel ig is gedaald 
doch daar het gevaar van een post-vacci-
nale encephalit is met denkbeeldig is In 
zijn antwoord vroeg de minister van 
Volksgezondheid geduld. Men wacht op 
de konklusies ter zake van een konferen-
tie te Geneve over dit vraagstuk Aan de 
hand van deze konklusies zal nagegaan 
worden, of een aanpassing van de huidige 
reglementering nodig is. 

WE VERGAAN IN DE MEDICIJNEN 
En derde interpellatie Valkeniers ^ Jawel, 
de arts uit Vlaams-Brabant leek vorige 
week vast van plan, de knsis in de genees
kunde zo volledig mogelijk te ontleden, 
zodat het beleid inzake farmaceutika even
eens aan de beurt kwam Het werd een 
zeer uitvoerige en grondige uiteenzetting 
bij zoverre dat voorzitter Dequae op bon
digheid moest aandnngen wat de interpel-
lant deed zeggen « dat de volksgezondheid 
toch zeer belangnjk is en het hele land aan
belangt » 

Dr Valkeniers beschreef inleidend, hoe de 
geneesmiddelen op de markt komen, waar
bij in een zekere faze politieke invloeden 
spelen De kontrole op de winsten blijkt wel 
verwezenlijkbaar, maar de aankooppnjs 
van de grondstoffen ontsnapt aan iedere 
kontrole De invoer steeg aanzienlijk omdat 
ingevolge tainjke konflikten met het minis-
tene van Ekonomische zaken de produktie 
in eigen land gestadig verminderde In 1967 
overtrof de in België vervaardigde farma
ceutika de ingevoerde (5,4 miljard tegen
over 5,2 miljard) Alle maatregelen ten spijt 

verviervoudigde de pnjs der geneesmidde
len tussen 1963 en 1973 De omzet bedroeg 
in 1960 5,2 miljard, dertien jaar later 22,2 mil
jard De wet werd op geraffineerde wijze 
omzeild 
Er zijn 8000 specialeiten op de markt In 
iets meer dan tien jaar tijds kwamen er 
1 077 bij Ondanks de uitzonderlijk hoge 
winsten aarzelt de farmaceutische industne 
met, de regenng af te dreigen en tot prijsver
hoging te doen overgaan Anderzijds wordt 
aan reklame alleen 2 miljard besteed, dat 
IS 150000 fr per arts Daar men zoals 
gezegd de aankoopprijs van de grondstof
fen met kent, kan men de winst niet bereke
nen 
Het toppunt is wel, dat wanneer een prijs
verhoging niet haalbaar is, men eenvoudig 
een nieuw produkt op de markt brengt, 
waarvan de terapeutische waarde twijfel
achtig IS Voor een zelfde rodukt betaalt 
men dan respektievelijk 576 en 157 fr i Ter
wijl hier gemiddeld 4 a 500 nieuwe produk-
ten op de markt worden gegooid, werden 
in de USA slechts 85 nieuwe specialiteiten 
toegelaten i 

In 1964 gaf de RIZIV 1,65 miljard uit voor 
farmaceutische produkten, negen jaar later 
echter 9,35 miljard i Het verbruik van tran
quilizers bvb steeg met 140 %, terwijl ook 
het verbruik van slaapmiddelen voortdu
rend stijgt Vele artsen schnjven te gemak
kelijk die produkten voor maar de artsenop-
leiding laat te wensen over, o a omdat er 
een ontvoldoende vorming is in de klinische 
farmakologie Vele jonge artsen klagen 
over een teoretische opleiding, het voor
schrijven en doseren wordt onvoldoende 
aangeleerd Bovendien waren eventjes 
70 % van de geneesmiddelen vijftien jaar 
geleden ongekend ' Dan is er het verkeer
de gebruik van geneesmiddelen Uiteinde
lijk legt men meer de nadruk op de terugbe
taling dan op de kwaliteit 

Ook de artsenbezoeker, de medische pros-
pekteur bleef tot nog toe buiten elke wetge
ving Waar blijft hun s t a t u u t ' Vele firma's 
hechten voorkeur aan welbespraaktheid 
(verkoopsprikkel) boven wetenschappelij
ke onderlegdheid Waarom het overschot 
aan apotekers hier met inzetten *? De be

ïnvloeding IS enorm, de overkonsumptie 
met minder Het departement van Volksge
zondheid zou moeten instaan voor een kli
nisch onderzoek van de geneesmiddelen 
Vandaar de verwijzing door de interpellant 
naar het voorstel van senator Kennedy tot 
opnchting van een instituut voor klinische 
farmakologie 

Het kwam na dit ietwat abrupt einde (de 
spreektijd was overtreden) tot een leven
dig debat Aan de omvang en het peil van 
het antwoord van de minister konden we 
meteen de kwaliteit van dr Valkeniers' 
betoog toetsen De minister was het trou
wens grotendeels eens met de interpellant 
doch stelde, dat de wet niet altijd de nodige 
hervormingen toelaat of vergemakkelijkt en 
ten tweede dat de medische wereld zelf 
voorstellen moet doen 
In ieder geval deze interpellaties hebben 
overvloedig materiaal aangebracht, om met 
langer te dralen met een hervorming van 
de geneeskunde en om het woekerver-
bruik van geneesmiddelen tot normale om
vang te herleiden 
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Dr. Vondekerckhove: 

DE HUISARTS MOET DRINGEND 
GEHERWAARDEERD WORDEN 
Kamerl id Valkeniers en senator Vande-
kerckhove, beiden arts, hebben vorige 
week op magistrale wijze de problemen 
van de moderne geneeskunde en van de 
geneesheren ontleed. Zodanig zelfs dat 
senator Vandekerckhove gefel iciteerd 
werd door minister De Paepe en senator 
Falize 

Het IS met van vandaag dat voor een revalo-
nzering van de huisarts gepleit wordt De 
VU-parlennentsfrakties hebben ter zake 
herhaaldelijk stevig bouwmatenaal aange
bracht Dat deed senator Rik Vandekerck
hove vonge \A/eek v\/oensdag opnieuw met 
een interpellatie tot de ministers van Volks
gezondheid, het Gezin en van Sociale Voor
zorg 
Het huisartsberoep, wordt voor de jonge 
medicus steeds minder aantrekkelijk Niet 
te verwonderen dat bvb in Vlaanderet) op 
het totale aantal geneesheren nog geen 
40 % huisartsen zijn tegenover 47 % spe
cialisten en 12,5 % in de administratieve, 
arbeids- en kontrolediensten Dat daaruit 
problemen voor de geneeskunde ontstaan 
ligt voor de hand De financiële onderwaar-
denng van de huisarts maakt dit beroep 
steeds minder aantrekkelijk De technische 
prestaties worden meer ea meer gewaar
deerd wat het hoger inkomen van specialis
ten verklaart (43 % hoger dan dat van de 
huisarts) Maar met een betere honorering 
wordt de eigenlijke funktie van huisarts niet 
geherwaardeerd Bovendien is de opdeling 
in bijgeschoolde en nipt-bijgeschoolde huis
artsen zeer betwistbaar De oorzaken van 
de verminderde belangstelling voor de huis-
geneeskunde zijn echter fundamenteler 
dan de louter financiële oorzaken De explr 
sieve ontwikkeling van de technische ge
neeskunde verdrong de huisarts uit zijn 
centrale positie en devalueerde hem tot 
klusjesman, attestenschrijver en meid voor 
alle werk Desniettemin is er een nieuwe 
behoefte aan een menselijker relatie met 
de geneeskunde ontstaan De binding arts-
patient is meer een professionele dan een 
vnendenrelatie geworden Een definitief ant-

Senator Rik Vandekerckhove 

woord op de vraag, of de binding huisarts 
patient organizatonsch het karakter van 
een verplichte inschnjving moet krijgen is 
er nog met, maar heeft wel het voordeel 
het verantwoordelijkheidsgevoel en de sta 
biliteit van de praktijk in de hand te werken 
Er IS nog geen ideale formule tot herwaar
dering, tot herschepping van de funktie 
gevonden Intussen evolueren we naar 
samenwerkingsverbanden, die ook de konti-
nuiteit van de zorgen in het eigen thuismi
lieu waarborgen Senator Vandekerckhove 
eindigde zijn indrukwekkend betoog met 

een pleidooi voor een positiever verbintenis, 
met daaraan verbonoen een behoorlijke 
sociale veiligheid qua ziekte, invaliditeit, en 
overlijden voor de huisarts Een staatswaar
borg voor de voorzorgskas van de genees
heren zou een belangnjke stap voorwaarts 
zijn In ieder geval de herwaardering van 
de huisarts is heel wat meer dan enkele 
lukrake maatregelen 
Uit het antwoord van minister De Paepe lei
den we o a af dat de minister graag initiatie
ven vanuit de medische wereld zou willen 
uitlokken 

ABOS - ASLK - NOLS 

V 

9 In de Senaat ging de aandacht naar de 
interpellatie Vandezande over het loket-
tenschandaal te Schaarbeek. Toen bij het 
begin van deze interpellatie de meeste 
social isten de zaal verl ieten, nadat hun 
woordvoerder had gesteld «dat de socia
l isten gewichtiger zaken te doen hadden > 
replikeerde de interpellant geva t : «De 
social isten zijn inderdaad te Schaarbeek 
mede verantwoordel i jk voor de Nols-lo-
ketten • I 

• Senator Vandezande eiste de onmid
dell i jke vernietiging van het Schaarbeek-
se besluit inzake lokettenregeling en ver
wierp ook het verband dat tussen de zaak 
Schaarbeek eensdeels en de ASLK en 
A B O S anderdeels wordt gelegd. Beide 
instell ingen moeten maar gespl i tst wor
den, dan zullen de Vlamingen ten minste 
zelf over de bestemming van hun spagel-
den en belastingen kunnen beschikken. 
Tegen de gemeentebesturen van Vorst en 
Etterbeek, die het voorbeeld van Nols wi l 
len volgen, eiste de senator eveneens dui
deli jke besl issingen, na de herhaalde kapi-
tulaties van de Vlaamse leden van de 
meerderheid voor de eisen van de fransta-
llgen aan de kaak te hebben gesteld. Voor 
de reaktie van de regering op deze inter
pellatie en de kommentaar daarop verwi j 
zen we naar de passende rubriek In ons 
blad. 

De Senaat, 
de interpellatie van de heer Vandezande 
gehoord over de lokettenhistorie van 
Schaarbeek, Etterbeek en Vorst en de taal-
kaders in het ABOS en de ASLK alsmede 
het antwoord van de Eerste-Minister 

# eist de onmiddel l i jke tenuitvoerleg
ging van het arrest van de Raad van State 
evenals van het verniet igingsbesluit inza
ke de loketten te Etterbeek en Vo rs t ; 

# stelt dat de tenuitvoerlegging van het 
arrest inzake het ABOS afhankeli jk is van 
de toepassing van artikel 47, §2, 2de lid 
van de taalwetgeving ; 

# eist dat een open gesprek tussen de 
verenigingen van ambtenaren zou plaats
vinden om op basis van objekt ieve nor
men het werkvolume in de ASLK te bepa
len. 

• Toen BSP-senator Van Hoeylandt lot 
senator Vandezande zei, dat er voor de 
social isten belangri jker zaken waren dan 
Schaarbeekse loketten replikeerde sen. 
Vandezande als vo lg t : „Als de h. Gende-
bien in de Kamer zegt dat de affaire van 
Schaarbeek een sociale dimensie heeft 
en dat het om betrekkingen gaat, dan 
heeft ze ook voor ons een sociale en eko-
nomische dimensie.» Van Hoeylandt 
drong niet verder aan. 

• Risopoulos deed ook zijn duit in het 
zakje na de interpellatie Vandezande. Hij 
zei o.m . „Het geval van de Spaarkas en 
de interpellatie Vandezande helpen ons, 
in te zien hoe diep het onbegrip wortelt in 
de geest van alwie met TAK of VMO-weer-
korpsen heult of ze v rees t VU-senator 
Van Ooteghem riep „Dat is platte demago
gie! en onze frakt ievoorzit ter Jorissen 
rondde de VU-riposte als volgt af • „U 
moet daarbij ook nog de SS betrekken, 
dan is de zaak kompleet ! 

9 Over de vernieuwing van het parle
ment zei VU-senator Coppieters o.m.: 
„Het werkel i jk efficiënt maken van het par
lement kan gebeuren via een inhoudeli jke 
taakverdeling tussen Kamer en Senaat en 
door de verzelfstandiging van het parle
ment in zijn werkwijze. Door de taakverde
ling volgens materies is de kiezer beter 
ingelicht In datzelfde perspektief moeten 
de parlementsleden meer toegang krijgen 
tot de dossiers van de administratie en 
moeten de diensten van het parlement 
aanzienlijk versterkt worden. 

SENAAT 

9 De Senaat besprak het wetsontwerp 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor betaalde sportbeoefenaars. VU-sena
tor Van In zei, ongraag de term « betaalde 
sportbeoefenaar» te horen, des te meer 
daar de sport volgens onze wetgeving en 
de grondwet bij de kuituur thu ishoor t 
Een dekreet van de Nederlandse Kultuur-
raad werd tot nog toe « niet operationeel» 
of in beter Nederlands - nog niet toepasse
lijk gemaakt Spreker keurt de ' staatsop-
leiding van atleten voor Montreal» af en 
vond ook graten in de relatie werkgever
werknemer. Zo is b.v. nergens sprake In 
het kontrakt dat het om sportbeoefening 
gaat Een derde schi jnheil igheid ligt in de 
wet zel f : met de lippen beli jden we kultu-
rele autonomie maar inmiddels onttrek
ken we allerlei materies aan het •> autono
me beleid ». Goede wetgeving wordt gron
dig voorbereid. Dat is hier niet gebeurd. 
Daarom en om de andere opgesomde 
redenen verwerpt de VU gedeeltel i jke 
oplossingen als deze 

# In het zelfde debat hekelde VU-sena
tor Van Eisen de logge procedure en ver
klaarde hij nader, waarom de VU paritaire 
komitees minder efficient acht dan b.v. 
een nationale sportraad, die voor de sport 
een zelfde rol zou spelen als de arbeids
raad of centrale raad voor het bedri j fs
leven. Door de wijze van samenstell ing 
(uit de tradit ionele vakorganizaties i.p.v. 
uit representatieve personen uit de sport-
kringen] zal deze leiden naar verpol i t ise
ring van de spor t wat de sportbeoefe
naars zeker niet ten goede zal komen. 
Senator Van Eisen somde dan te vage 
beschikkingen of tegenstri jdige rege
lingen op (zoals b.v. verschil lende opzeg
termijnen, wat verwarring zal stichten). Tot 
slot drong de senator op een betere koór-
dinatie tussen dekreet en wet aan en tus
sen de dekreten van de twee kultuurra-
den, ten einde diskriminatle te vermijden. 

# Senator Van In verdedigde nog een 
amendement betreffende de datum van 
inwerkingtreding van de wet tot Invoering 
van een vakantiegeld voor bepaalde groe
pen, wetsvoorstel waartegen de regering 
zich niet verzet doch wel voorbehoud 
maakt wat de omvang van de groepen in 
kwestie betref t 

# In de senaatszitt ing van 13 mei diende 
VU-senator Coppieters bij de bespreking 
van de zgn. begroting der dotaties, een 
amendement in, waarbij deze dotaties 
(dinastie en parlement) op het peil van 
1975 behouden bli jven (de voorgestelde 
verhoging bedraagt 10 "/o). Op een ogen
blik dat de regering tot soberheid aan
maant moeten ook vorstenhuis en parle
ment het voorbeeld geven. Het amende
ment werd verworpen. 

9 Senator Coppieters haalde als tweede 
argument voor zijn amendement de slech
te werking van het parlement aan, werking 
die zeker geen verhoging van de uitgaven 
wet t ig t Waar bli jven de studiediensten 
van het par lement zonder dewelke ernsti
ge parlementaire research niet mogelijk 
i s? Ook zijn koilega Jorissen hekelde de 
slechte en gebrekkige werking van de 
instell ing, en bracht zware krit iek uit op 
het sisteem der vaste sekties, op de kom
missievergaderingen, op het gemis aan 
voldoende kantoren ten behoeve van de 
senatoren enz. 

# Een voorstel in de senaat om de stem
ming over hef wetsontwerp over de ar
beidsovereenkomst van de sportbeoefe
naar te verdagen, ten einde tot een brede 
konfrontatie van sportfederaties, beoefe
naars en de ministeries van Kuituur en 
Tewerkstell ing te kunnen overgaan, werd 
door een wisselmeerderheid (o.a. met de 
VU-fraktie) goedgekeurd. 
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OVER TWINTIG JAAR ? 

De zaterdagse kroniek in Le Monde van Pierre Viansson-
Ponte behoort tot het boeiendste journalistieke werk dat 
men in deze krant kan lezen Zijn twee kolommenstuk ver
trekt vanuit een anekdote een op straat opgevangen 
gesprek een boek een advertentie uit een krant de uit
spraak van een politikus enzomeer De kleine dingen van het 
dagelijkse nieuws of het dagelijkse leven zelf kunnen aanlei
ding zijn tot overwegingen die luchtig gepresenteerd worden 
maar nooit banaal worden 

En toch kan zo n man de plank lelijk mis slaan Men zal het 
hem vergeven dat hij haast onmerkbaar konservatief denkt 
en in het achterhoofd iets van « une certaine idee de la Fran
ce » hangen heeft omdat hij zo schitterend kan relativeren 
Dat laatste vergeet hij als hij zich over de problematiek van 
de taalminderheden in zijn land buigt 
Vorige maand vond hij in een Bretoense en een Occitaanse 
pubiikatie stof om beide minderheden een steek te geven Hij 
citeerde met genoegen uit een recent werk van Pierre Jakez 
Hellas die stelde dat de Bretoense taal achteruitgaat en dat in 
het jaar 2000 alleen nog intellektuelen Bretoens zullen spre
ken Het enige lichtpunt dat Jakez ontwaart is het voortbe
staan van een Bretoense beschaving Daar heb je het roept 
de kroniekschrijver uit Waarom al dat geschreeuw over een 
taal waarom dat streven naar autonomie als de beschaving 
toch kan blijven •? 

HIJ heeft bovendien een artikel van een Ocataan op de kop 
kunnen tikken die schrijft « We beleven thans de langzame 
doodsstrijd van het Occitaans De (onderwijs)hervorming 
van minister Haby zal deze taal met redden maar begraven 
Door er een dode taal van te maken die straks alleen nog 
maar door een half procent specialisten bestudeerd wordt 
Als de tweetaligheid geen werkelijkheid wordt vanaf de lage
re school IS de Occitaanse taal over 20 jaar dood» 
Onze journalist schuift na dit citaat elke redelijke kommen-
taar weg en doet alsof zijn Franse neus bloedt De toestand 
stemt natuurlijk niet tot vreugde zucht hij Maar wat kan men 
er aan doen ^ Het kan toch met dat het Bretoens, het Bas-
kisch, het Katalaans het Occitaans het Korsikaans het Duits 
van de Elzas en het Vlaams verplicht vak zouden worden op 
de lagere school •? En dat op een ogenblik waarop de Franse 
taal zelf bedreigd aangevallen soms verpletterd wordt en 
overal achteruitgaat '^ 
Deze redeneertrant is nauweliiks een kommentaar waard Hij 
mag toch geciteerd worden Omdat hij tipisch is voor de wij
ze waarop de Franse overheid tegen deze problematiek aan
kijkt (ev) 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi|r 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven De andere pub l iceren wi) 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in le korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS niet noodzakeli|k de onze 

De redaktie 

VLAANDEREN 

ZWAKKER DAN OOIT 

Vandaag beleven wij het zoveel
ste bedrijf van het reeds veel te 
lang aanslepende teaterstuk 
« Nols en ko » dat blijkbaar goed 
op weg IS een kassukses te wor
den voor het FDF Tot groot jolijt 
van de Nols-klan is de regering in 
paniek Zij mist de moed korte 
metten te maken met de Schaar-
beekse burgemeester omdat mi
nisterzetels blijkbaar belangnjker 
zijn dan de Vlamingen te Schaar
beek Het argument wordt ge
bruikt als zou Nols wel eens de 
martelaar kunnen worden van 
het FDF met alle elektorale gevol
gen vandien Welnu het is inder
daad niet onmogelijk dat deze 
over zijn paard getilde politikus bij 
de komende gemeenteraadsver
kiezingen de FDF-vedette zal zijn 
en dat hij aardig wat stemmen
winst zal boeken Maar laat ons 
a u b realistisch blijven deze 
stemmenwinst zal met in het na
deel van de Vlaamse kandidaten 
uitvallen Het moet toch voor iede
reen duidelijk zijn dat de FDF-er 
Nols met slechter noch beter is 
dan eender welke PSC-er of PLP-
er Het is een pot nat i Wie van 
hen dan ook de stemmen van de 
franstaligen binnenrijft doet er 
met-toe Zij zullen allen hetzelfde 

spel spelen tenzij de regering 
krachtdadig optreedt met mor
gen maar nu ' Indien de regering 
het met doet dan moeten ande
ren het doen Dan blijft inderdaad 
het enige alternatief een krachtda
dig Vlaams optreden met harde 
middelen of men het nu een mars 
op Brussel noemt of met Slechts 
wanneer de Vlamingen hun wer
kelijke macht tonen zullen de 
franstalige Brusselse potentaten 
in hun schelp kruipen In dat ver
band dient te worden gezegd dat 
Hugo Schiltz best met te lang zou 
wachten met zijn belofte van het 
kongres waar te maken nl zelf 
met de VU tegen het rassisme in 
het Brusselse op te treden indien 
de regering het met zou doen 
En aangezien die regering blijk
baar de moed hiertoe mist 

Door hun luid gekraai hebben de 
franstaligen al heel wat kunnen 
bereiken De kleinste politieke par
tij in België heeft het klaarge
speeld dat een hele regenng en 
de partijen die haar steunen naar 
haar pijpen dansen Het FDF 
heeft bereikt dat Vlaamse minis
ters hun eigen volk verlooche
nen I Dat IS de waarheid de 
mooie advertenties van de CVP 
kunnen hieraan mets veranderen 
Arm Vlaanderen dat opgeschept 
zit met politici zonder ruggegraat 
Arm Vlaanderen waarvan de be
volking er zich blijkbaar met van 
bewust IS in welk gevaarlijk diep
tepunt het zich bevindt door de 
lamlendigheid van de politici die 
het helaas zelf heeft verkozen 

M-P M Molenstede 

RUSSISCH 
DAGBOEK 
Het regent miezerig als de Tupoiev met 
de « Belgische » afvaardiging van 30 vrou
wen op het vliegveld te Moskou landt Op 
onze polshorloge is het 1 u, in het holst 
van de nacht Wij verouderen blijkbaar 
vlug, want te Moskou is het al 3 u 
Het enige waar wij voorlopig naar verlan
gen IS een bed maar toch zijn wij meteen 
klaarwakker als een Moskouse gids ons 
verwelkomt in het Nederlands, tot merkba
re ergernis van de grote FDF-afvaardiging 
onder ons Dat het FDF te Brussel reke
ning moet houden met de Nederlandsta-
ligen is voor deze partij reeds erg genoeg 
maar dat de taal der Vlamingen haar zelfs 
tot Moskou achtervolgt doet alle loketten 
dicht Vooral als er in de verste verte 
geen Franse tolk te bespeuren is 

ZONDER NAMEN 

Een autobusrit door slapend Moskou is 
geen pretje op dit vroege uur Hebben de 
Russische bussen dan geen kofferruimte 
om de bagage terzelfdertijd mee te ne
men ' Blijkbaar niet zodat de bagage meer 
dan een uur later belandt waar ze thuis 
hoort Dit betekent dat wij eindelijk naar 
bed kunnen Het is nu 05 u 30 
Vier uur later worden wij gewekt uit onze 
hazenslaap De miezerige regen heeft 

plaats gemaakt voor een flinke sneeuwbui 
Door de vlokken heen proberen wij een 
glimp van het Kremlin op te vangen Het 
Rode Plein is ongetwijfeld indrukwekkend 
vooral als de vreemdeling het aartslelijke 
grootwarenhuis Goem met de rug bekijkt 
Zijn suikerbakkersstijl vloekt trouwens met 
de hele omgeving en vooral met de prachti 
ge h Basiliuskliniek — gebouwd in de 16de 
eeuw en herschapen in museum — en de 
drie «kerken» van het Kremlin met hun typi 
sche gouden koepels glanzend tegen de 
grauwste hemel 
Zijn alle grootsteden zo ' Zo zijn alle Mos
kou maakt geen uitzondering op de regel 
Waar de bezoeker gekonfronteerd wordt 
met het verleden is Moskou meer dan 
bezienswaardig maar het heden is ook 
daar eerder teleurstellend Onpersoonlijk 
Zonder namen Als eerste vluchtige indruk 
komt Moskou mij voor als een stad zonder 
gelaat reuzengroot gevoelloos En koud 
als de sneeuw die van geen ophouden 
weet Zijn de woningen daarom zo aartsle-
lijk als de administratieve en appartements 
gebouwen ' 
Zo staan wij met natte voeten in het een 
trum waar het ieder ogenblik van de dag 
even druk is Lange opeengehoopte rijen 
mensen die in de sneeuw opdoemen en 
verdwijnen Ik denk aan treinen die stoom 
uitblazen 
Heeft Moskou dan geen ziel of is ze moei
lijk te ontdekken ' Wat er ook van zij in dit 
hondenweer durf ik er me niet over uitspre 
ken 

MURW GEMAAKT 

Deze namiddag wordt een bezoek ge
bracht aan een berioschka een grote goed 
onderhouden winkel waar de Russen met 
worden toegelaten De reden daarvan is 
niet ver te zoeken Men kan er alleen in 
vreemde munt betalen Juister nog het 
moet 
Het valt op dat in onze « berioschka» vrien
delijke degelijk geklede verkoopsters de 
klanten te woord staan Dat is inderdaad 
met overal zo Met Mariette in een gewone 
Russische speelgoedwinkel gooide men 
ons de aangewezen pop als het ware over 
de toonbank in onze armen en in een ande 
re winkel slaagden wij er gewoon met in de 

gewenste ring van nabij te bekijken groten
deels ook door het gedrum Kopen kon met 
verkopen hoefde met 
Men legt het erop aan inderdaad met te ver
kopen Men doet niet de minste moeite 
men is op het randje af bars Waar is de 
konkurrerende winkel '> Waarschijnlijk ver 
genoeg om er met bij te kunnen 
Daarenboven zijn er altijd lange rijen men
sen aanschuivend bij de kassa s die de bui 
tenlandse bezoekers elke lust tot winkelen 
ontnemen In banken en gelijkaardige instel
lingen gaat het met anders Wie met on 
vriendelijk is schijnt onverschillig 
Met een onbehaaglijk gevoel over de Russi
sche hoofdstad staan wij in de late namid
dag op de binnenlandse luchthaven te 
wachten op het vertrek naar Georgië 

Het sneeuwt eigenlijk met meer want nu 
woedt er een verblindende sneeuwstorm 
die elk vliegtuig belet op te stijgen Wij 
staan dus toch in de rij en tot onze ontzet
ting duurt de storm voort te middernacht 
met als gevolg dat wij alweer om 3 u in de 
ochtend eindelijk het vliegveld van Tbilissis 
zien dit keer met een tijdsverschil van een 
uur en nogmaals anderhalf uur tergend 
lang wachten op de bagage 
Ook deze maal is het 5 u 30 wanneer de 
dodelijk vermoeide afvaardiging naar bed 
kan Er is dus voorlopig weinig om over 
naar huis te schrijven behalve deze beken 
tenis zijn wij murw 

Hilda Uyfterhoeven 

vervolgt 

Een kiekje van de groep op het Rode Plein met koude voeten 

WIJ 8 20 MEI 1976 



WIJ IM D^ UOLK<?Uni€ 

• > ^ % •• • 
i •'''• 

•<?Ms-:$-i..f^^'-

••\ ,̂- •••• •̂ •̂•'•̂ V' 

Vriendelijkheid alleen is geen beleid ! 

LAMLENDIGE LAKSHEID 

VAN HET MINISTERIE 

VAN 

NEDERLANDSE KULTUUR 
De steun van de Nederlandse Kultuur-
kommissie aan de tweetaligheids-
kampagne van het Vlaams Komitee 
voor Brussel bracht enkele zure opris
pingen in de aard van is een beleid 
van vnendelijkheid tov franstaligen 
in Brussel echt zinvol"? En dergelijke 
WIJ denken van wel, op voorwaarde 
dat het past m een welbepaald beleid 
De N K K-werkgroep Kulturele Uit
straling met haar minimale begroting 
en die dus elke frank driemaal moet 
omdraaien vooraleer hem te spende
ren heeft in dit verband een hele stra
tegie uitgewerkt die erop neerkomt 
met zo weinig mogelijk geld een zo 
sterk mogelijke penetratie van de 
Nederlandstaligen in de voormelde or
ganisaties te bereiken Om een prak
tisch voorbeeld te nemen een tweeta
lige organisatie (en dat kan gaan van 
de vrienden van de Hoogstraat tot 
Europalia) kan van de N K K een logis
tieke steun bekomen — in de vorm 
van kunstenaars ter beschikking ge
steld door de Beursschouwburg of 
van de vertaling van Nederlandse tek
sten of nog van het leveren van affi
ches — en in bepaalde gevallen zelfs 
financiële steun in de vorm van het 
patroneren van koncerten of tentoon
stellingen op voorwaarde dat het 
Nederlands in het geheel van de mani
festatie op dezelfde wijze als in het 
Frans aan bod komt Bovendien gaat 
de N K K r|^ deze steun achter de 
arm praten met de betrokken organi
saties om hen aan te zetten hun 
bestuur (paritair) open te stellen voor 
Nederlandstaligen tweetalig perso

neel te kiezen enz 
Het IS een moeizame werking in de stil
te maar die ontegensprekelijk vruch
ten begint af te werpen Men zal 
opwerpen dat ook zonder financiële 
steun dergelijke organisaties tweeta
lig zouden moeten zijn dit is juist 
maar argumenten van redelijkf.eid ha
len weinig uit in een maatschappij als 
de Brusselse waar het rinkelen van 
het geld nog steeds (en waarschijnlijk 
nog voor lange tijd) overtuigender 
klinkt dan tien Vlaamse betogen voor 
redelijkheid Het is trouwens het enige 
instrument van de NKK vermits de
ze instelling wettelijk haar verordenin
gen niet kan opleggen aan tweetalige 
instellingen en trouwens helemaal met 
bevoegd is op het gebied van de kom-
merciele sektor Maar zelfs een beet
je geld kan wonderen verrichten hoe 
dikwijls hebben wij het al met beleefd 
dat franstalige bioskoopeigenaars 
voorzitters van handelaarskomitees 
beheerders van grote kulturele instel
lingen of noem maar op die .malheu-
reusement nooit op school Ie bon fla-
mand geleerd hadden bij het horen 
van het magische woordje geld plots 
Nederlands als Brugman begonnen te 
praten of die plots wel het tweetalige 
personeel bleken te hebben ontdekt 
dat voorheen zoals bekend onvind
baar was ' 

Het spreekt vanzelf dat dit beleid ten 
aanzien van de tweetalige vereni
gingen maar tijdelijk door de N K K 
kan worden waargenomen Dat het 
behoort tot het specifieke domein van 

De pnlitiek van Nederlandse Kuituur 
franskiljons gedoe te Brussel wordt het rijkelijkst gesubsidieerd 

de Verenigde Kultuurkommissies die 
paritair zijn samengesteld en hun fian-
cien uit belastingen op de Brusselse 
gemeenten halen Zodra de V K K op 
gang komen — wat hopelijk nu met 
lang meer zal duren — zal het m i aan
gewezen zijn dat de N K K haar aktivi-
teiten op dit gebied aan hen over
draagt met dien verstande dat het tot 
dusver gevolgde beleid (paritair twee
ledigheid enz) behouden blijft 

WIJ hopen dat dan ook een einde 
komt aan de halfslachtige houding op 
dit gebied van het Mimstene van 
Nederlandse Kuituur 
Het komt ons immers voor dat dit 
Mimstene weliswaar enorme geldmid
delen ter beschikking stelt van bepaal
de Brusselse instellingen de Munt
schouwburg het Paleis voor Schone 
Kunsten, de Diensten voor Toensme 
enz maar hiervoor weinig of geen 
tegenprestaties eist op het stuk van 
de Nederlandstalige aanwezigheid in 
die instellingen Formeel zijn deze nu 
wel tweetalig maar wij weten (en dit 
geldt ook voor bepaalde musea) dat 
het zwaartepunt er dikwijls bij een 
franstalige persoon of klan berust die 
veelal voor de Nederlandstaligen 
slechts misprijzen of — in het beste 
geval — onverschilligheid betoont Al
hoewel Nederlandse Kuituur de helft 
van de kosten van het museum voor 
Schone Kunsten draagt wordt het 
Vlaams personeel dat met dagelijks 
onder het caudijnse juk wil lopen er 
geboycot en getergd, in de Munt
schouwburg (toelage van Vlaamse 
zijde beduidend meer dan de dota
tie van de ganse kultuurkommissie Q 
gaat de voorkeur naar minderwaardi
ge dingenten en vokalisten boven uel-
gen wanneer die Nederlandstalig zijn 
in de Dienst voor Toensme van de 
Brusselse Agglomeratie (voor de helft 
door Vlaanderen betaald) worden de 
beslissingen buiten de Nederlandsta
ligen en petit comité bedisseld en op 
de toestanden in het Paleis voor Scho
ne Kunsten werd reeds ad nauseam 
gewezen 

Met de enorme financiële njksmidde-
len als stok achter de deur zou Neder
landse Kuituur heel wat kunnen doen 
door zijn passieve houding wordt nu 
alleen maar de NKK tegengewerkt 
hoe wil U dat de karige middelen van 
de N K K enige indruk maken op deze 
instellingen wanneer zij kunnen ver
wijzen naar de ongebonden middelen 
van Nederlandse Kuituur' Integen
deel het Ministerie spant soms sa
men met de betrokken instellingen om 
de NKK voor schut te zetten De 
jongste Nederlandse Week in het 
Paleis voor Schone Kunsten waarbij 
de Nederlandse Kultuurkommissie — 
het enige representatieve orgaan van 
de Brusselse Vlamingen — noch ge
kend noch erkend werd is daar een 
klinkend bewijs van Of is het alleen 
maar typerend voor wat men op 
Nederlandse Kuituur onder wellevend
heid verstaat' 

ANDRE MONTEYNE 
lid Nederlandse Kommissie voor de 
Kuituur van de Brusselse Agglomera
tie 

Met toestemming overgenomen 
uit het maandblad « De Brusselse 
Post" van 15 mei 1976 

DOSFELINSTITUUT 

POLITIEKE BASISWERKING EN PARTICIPATIE 
OP GEMEENTELIJK VLAK 

Deze kursus onnvat vier delen en handelt over 

1 Inleiding Waarom VU op genneentelijk •lak"? Wat onder
scheidt de V U van de anderen ? Noodzaak aan 
goede gemeentelijke politiek Fuzies 

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

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

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

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

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» 

DIAMONTAGE DE GEMEENTE, BOUWSTEEN 
VOOR EEN FEDERAAL VLAANDERER 

De tweedelige klank- en diamontage onder het motto «Een 
gemeente voor de mens/de gemeente, bouwsteen voor een 
federaal Vlaanderen » viel fel in de smaak op het VU-kongres 
over de gemeenteproblematiek Het Dosfelinstituut richt hier
mee voorstellingen in, begeleid met spreker en debat voor 
afdelingen en andere geïnteresseerde groepen 

INLICHTINGEN Dosfelinstituut, Tnbunestraat 14, 1000 Brus
sel Tel 02/2191202 (doorlopend van 8 u 30 tot 16 u 30) 

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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20 Antwerpen Kwis te 20 u 30 sekretariaat Onderwerp allerlei 

21 Kontich De 3 K s van VUJO-Kontich 3-Klein-Kunstavond nnet 
t Kliekske en Ed Kooyman Parochiaal centrum, Magdalena-
straat Aanvang 20 u Toegang 70 fr 

Borgerhout Ledenvergadering 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 oriëntatie voor gevorderden Prach
tige pnjzentafel 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

B E T R O U W B A A R V O O R « G R O T E R E I Z E N » 

OOST-AFRIKA 

THAILAND 

9 tot 25 juli 
1 week safari + 1 week strandvakantie 
Reissom per persoon 48520 fr 
Nederlandstalige reisleiding i 
Uitvoerig programma op verzoek 

(rondreizen) 

Nederlandstalige reisleiding i 
Herhaling van onze suksesreizen ' 
Vertrekdata en reiskosten 
(op bazis van minimum 10 personen) 
10/7 tot 27/7 (18 dagen) 41 850 fr 
30/10 tot 16/11 (18 dagen) 41 850 fr 
19/12 tot 2/1 (16 dagen) 40650 fr 

MALEISIË, BORNEO, NOORD-
INDONESIE EN SINGAPORE 
Vertrekdata 
12 tot 30 augustus - 7 tot 25 oktober reisleiding Lode Nusselein, die 
ter plaatse de reis voorbereidde Reissom 60430 fr 
Het uitvoerig programma voor deze reizen kunt U bekomen in al 
onze kantoren en bij onze plaatselijke vertegenwoordigers 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St-Jakobsmarkt 45 2000 Antwerpen, tel 031/31 7680 
Vergunning nr 1185 - kat A 

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

Lidmaatschap vereist 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

A 

ANTWERPEN 58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

OPROEP 

Wie kan ons aan de zes eerste nummers helpen van 
het maandblad «DE VOLKSUNIE» (1955], dat later 
evolueerde tot het weekblad « De Volksunie », waaruit 
ons huidig weekblad «Wij» zich ontwikkelde 
Neem kontakt met onze redaktie Drukpersstraat 20, 
1000 Brussel Tel 02/2179798 ['s voormiddags) 

ANTWERPEN 
A N T W E R P E N (S tad ) 

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

V U J O 

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

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

BERCHEM ^ _ _ 

Ons afdelingssekretariaat 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 

AMNESTIE-MOTIE 
In onze gemeenteraad werd door Fr 
Dirks namens de VU-fraktie volgende 
motie ter stemming voorgelegd « De 
gemeenteraad van Borgerhout gaan 
akkoord met de boodschap waarbij 
kristenen en humanisten over de poli
tieke partijen heen, samen een op
roep richten tot het land om ruim 30 
jaar na de oorlog en in het vooruit
zicht van het ambtsjubileum van do 
koning de sociale gevolgen van de 
repressie en van de epuratie definitief 
op te ruimen » Deze motie werd aan
vaard met 18 voor, 2 tegen bij 8 ont
houdingen De twee tegenstemmen 
kwamen van de PVV en de 8 BSP'ers 
moesten zich uit partijtucht, van ho
gerhand onthouden 

FAMILIEDAG 
Op 9 mei had een zeer geslaagde 
familiedag plaats op het gemeentelijk 
domein «De Welvaart» te St-Antoni-
us-Brecht Een zomers weertje had 
vele leden en sympathisanten samen
gebracht in dit bosnjk hoekje waar 
jong zowel als oud een heerlijke dag 
mochten beleven 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

De Volksunielijst voor de eerstkomen

de gemeenteraadsverkiezingen voor 
Borgerhout ziet er bovenaan uit als 
volgt 1 Bert Verbeelen schepen, 2 
Dirk Stappaerts schepen 3 Frans 
Dirks, gemeenteraadslid , 4 Hugo An-
dries, provincie- en gemeenteraads
lid 5 Lambert Van de Wal gemeente
raadslid 6 Paula Dillen, echtgenote 
Ludo Kennis 

STEUNFONDS 

Met het oog op de komende gemeen 
teraadsverkfezingen 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 » 

EKEREN 

VLAAMS-NATIONAAL ZANG
FEEST 

Dit zal plaatshebben op zondag 23 
mei 1976 om 14 u 30 in het Sportpa
leis Motto '< Federalisme met Twee » 
Aanplakbneven te bekomen op het 
VU-Sekretanaat, 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
naat, Geestenspoor 72 Ekeren Tel 
41 0441 

H O V E ' 

NAKLANK 
IJZERBEDEVAARTAVOND 

Een film die de moeite waard was en 
een fijne toespraak door mevrouw 
Huguette De Bleecker boeide de aan
wezigen Alles bijeen een aangename 
en vormende avond Besluit de afwe
zigen hebben iets gemist i 

M E R K S E M 

GEMEEMTERAADSVERKIEZINGEN 
In het vooruitzicht van de a s gemeen
teraadsverkiezingen heeft het afde
lingsbestuur besloten het volledig ver
trouwen te kunnen schenken aan 
onze huidige mandatanssen die dan 
ook als lijsttrekkers zullen fungeren 
De volledige kandidatenlijst zal zo 
vlug mogelijk bekendgemaakt wor-

MEDEGEDEELD 

39e VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Op het a s Vlaams Nationaal Zang
feest dat op 23 mei a s plaatsvindt in 
het Sportpaleis te Antwerpen onder 
het motto «Federalisme met twee» 
wordt door het A N Z een MORELE 
PRIJS toegekend voor een vereniging 
of initiatief, die of dat zich tijdens het 
voorbije jaar zeer verdienstelijk heeft 
gemaakt in het kader van de Vlaamse 
Beweging 
Deze prijs zal op het e k Zangfeest 
voor de eerste maal worden uitge
reikt de proklamatie zal gebeuren tij
dens de rede van Valeer Portier alge
meen voorzitter A N Z 
Op de voormiddag van het Zangfeest 
wordt te 11 u 30 in de Carolus Borro-
meuskerk te Antwerpen de Artiesten-
mis opgedragen ter nagedachtenis 
van de overleden Vlaamse komponis-

ten en dirigenten en meer in t bizon
der voor Mark Liebrecht beheerder 
ANZ en Edward Kerstens stichter
deelgenoot V N Z en ere-beheerder 
A N Z beiden in het voorbije jaar over
leden 
Het A N Z roept de zangfeest-deelne
mers op tijdig aanwezig te zijn de 
deuren van het Sportpaleis worden 
reeds om 13 u 30 voor de aanwezi
gen open gesteld 
Kaarten voor dit Zangfeest — waar
voor opnieuw een zeer grote belang
stelling bestaat — kunnen bekomen 
worden op het ANZ-sekretariaat Vrij-
heidsstraat 30-32 - 2000 Antwerpen 
— tel 031/379392 iedere dag tussen 
9 u en 17 u 30 en op de dag van het 
Zangfeest in het Sportpaleis vanaf 10 

den na aanvaarding door het arron
dissementeel bestuur Eveneens in 
verband met deze verkiezingen willen 
we er nogmaals op wijzen, hoe be
langrijk het IS dat ons afdelingsblad 
regelmatig in alle gezinnen van onze 
gemeente wordt bezorgd Hiervoor 
kunnen we nog steeds medewerkers 
gebruiken, daar er nog een paar wij
ken zijn waarvoor we nog geen vaste 
bussers hebben Niemand zal het ons 
euvel duiden dat we daarbij vooral 
denken aan de personen die zich 
opgegeven hebben als kandidaat 
voor de lijst Ook de financiële kant 
van de zaak mag zeker met uit het 
oog worden verloren, daarom staat 
onze rekening bij de Kredietbank te 
Merksem, nr 414-1095401-16 steeds 
open voor de nodige ruggesteun van
wege onze leden en sympatisanten 
Op dezelfde rekening kan ook het lut
tele bedrag van 100 fr worden ge
stort voor een abonnement van ons 
afdelingsblad 't En Zal 
VK ATLANTA OP UITSTAP 
Na het afsluiten van de voetbalkompe-
titie werd door het bestuur besloten, 
dat het tijd werd dat ook eens aan de 
vrouwen én kinderen van onze spe
lers moest worden gedacht Op zater
dag 8 mei trokken we dan ook met 
z n allen op uitstap naar de Beekse 
Bergen 

Na een bezoek aan het Safaripark 
werd de rest van de dag doorge
bracht in het strandpark waar dank 
ZIJ het mooie weer, vele vitaimnen kon
den worden opgedaan, zodat rond 
20 u een lading goed doorbakken 
mensen aan het VI Huis Tijl kon wor
den afgeleverd 

W I L R I J K 

GESLAAGDE 
WUKVERGADERING 
Dinsdag 27 4 had op het Valaar tus
sen de wijkbewoners en onze ge
meente- en KOO-mandatanssen een 
interessante gedachtenwisseling 
plaats over de noden en behoeften 
van de wijk U leest hierover meer in 
Ekstra-Scherp en Scherp Gezien van 
de maand mei Vooraf werd de reeks 
over gemeentebeleid van de Bond 
zonder Naam geprojekteerd Een ge
slaagde avond 

KATRIEN 
Ons gemeenteraadslid Walter Oecoe-
ne en zijn vrouwtje Frangoise kregen 
er een dochtertje bij Hoewel ze met 
erg royalistisch ingesteld . j . ^ijn ze 
toch blij met de vervullir^ deze 
«koningswens» We hc , at Ka-
trien net als Pieter, flu,.- --"-ic )eit en 
wensen beide ouders van profi-

_ ciat I 

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 vrije 
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 schilderijen beeldhouw
werken kunstborduurwei 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-
renvienng 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 

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 een 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 m^P35 fr ver
plaatsing heen en terug verkrijgbaar 
op adres Welkomstraat 166 en tel 
538668 
Alle verdere inlichtingen zullen mede
gedeeld worden 

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 
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BRABANT 
B R U S S E L 
DE (arr.) 

HALLE - V I L V O O R - K E S S E L - L O 

D e a r r o n d i s s e m e n t e l e raad van 
21.5.1976 w o r d t g e h o u d e n in de 
zaa l «TER U S E » , S t a t i o n s s t r a a t 
8 ( C e n t r u m ) te 1900 O V E R U S E -
o m 20 uur. 

BRUSSEL (Aggl.) 

DRINGENDE OPROEP 
Het bestuur richt een dringende 

oproep tot alle leden en simpatisan-
ten om samen te Brussel de gemeen
teraadsverkiezingen voor te berei
den U kunt ons helpen in de uitbouvi* 
van onze afdelingen, ons financieel 
steunen op rekening 421-8080051 34 
Kredietbank - VU-bestuur 

Verder vragen w/ij vnjv^/illigers om 
o a adressen te schrijven pamfletten 
te bussen, huisbezoeken af te leggen, 
namen van Vlamingen door te geven 
enzomeer Alle hulp vi/ordt met dank 
aanvaard 

KNIP MIJ UIT - IK VERSCHIJN 
SLECHTS EENMAAL 

Jong orkest - 5 muzik. - 11 
versch. instrum repert voor jong 
en oud - grote toekomst voor
speld, heeft nog enkele data vri j . 
Inl Blommaert A - Topmolen 89 -
Londerzeel Tel 052/309.351 

GEMEENTERAAD 
Bijna alle punten van de dagorde wer
den eenparig aangenomen De ge
meenteraad verliep bijgevolg zonder 
schokken 
De verhuring van gebouwen en zalen 
vormde nochtans een diskussiepunt 
Schepen Van Itterbeek (VU) ging niet 
akkoord met de huurprijsregeling Vol
gens hem zouden deze ruimten best 
gratis ter beschikking gesteld worden, 
vooral aan verenigingen met kulturele 
inslag Wel kan men een tussenkomst 
vragen in de verwarmings- en verlich-
tingskosten Als reden hiervoor gaf de 
schepen op dat de verenigingen het 
financieel reeds moeilijk genoeg heb
ben Hun aktiviteiten zijn bovendien 
met altijd van aard om hun fondsen te 
spijzen, integendeel 
Schepen D'Haese (CVP-meerder-
heid) antwoordde dat alle vereni
gingen op gelijke voet gesteld worden 
door huurgelden te vragen Hierdoor 
zou ook de inspanning vergroten om 
een eigen zaal te verwerven Boven
dien, aldus spreker, weet het gemeen
tebestuur wat ze geeft (subsidies) en 
wat ze neemt (huurgelden en vergoe
dingen) 

Dit laatste werd ook op de korrel 
genomen door schepen Van Itter
beek De subsidies worden uitgehold, 
als het gemeentebestuur ze onder 
een of andere vorm terugvordert 
Onder hetzelfde agendapunt besprak 

men het jeugdterrein Heiberg Hier
van mag men gebruik maken mits 
betaling van 20 fr per half uur Het 
geld moet in een parkeermeter gesto
ken worden 
Om principiële reden onthield Van 
Itterbeek zich 
Verder stonden de rekeningen van de 
verschillende kerkfabrieken op de 
agenda 
De BSP-fraktie stelde enkele formele 
vragen in verband met de aanneming 
van schilderwerken voor de kerk van 
O-L-Vr Vlierbeek Alhoewel de zaak 
volgens hen met rond bleek, keurde 
de fraktie de rekeningen toch goed 
Reeds nu durven de kleurpartijen 
geen beleidsbeslissingen meer nemen 
met het oog op de nakende gemeen
teraadsverkiezingen 

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 

STUDIO DANN 
02/428.69.84 

Industriële fotografie 
Architektuur 
Mode 

Huwelijksreportages 
D a n i ë l C o r t i e r , L e o n T h e o d o r s t r a a t 3 6 , 1 0 9 0 B r u s s e l 

L E M B E E K (HALLE) 
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 L E M B E E K (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 burgennees-
ter van S c h e p d a a l 

Ter In format ie : L e m b e e k is d e nneest zuidel i jke genneente 
v a n Vlaanns 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 o o k o p u w aanwez ighe id g e r e k e n d i 

LIMBURG 
G E N K 

KIES EIEREN VOOR U W GELD 
De gemeentelijke kieskampagne van 
de Volksunie te Genk is reeds op 
gang geraakt Donderdag 15 april wer
den op de markt 1500 fraai gekleurde 
paaseieren uitgedeeld Met groot suk-
ses ovengensi 

An Gijsen, Jef Olaerts, Door Vandue-
ren, Theo Moors, Jan Roux en Anita 
Wellens zorgden voor de bedeling En 
ieder paasei had een klever «Kies 
eieren voor uw geld dus Volks
unie» 

DE VOLKSUNIE HEET U WELKOM 
De eerste echte reaktie van de CVP 
kwam dan op vrijdag vóór 1 mei Tien
tallen 20-meter affiches moesten de 
indruk geven, aan de duizenden be
zoekers tijdens de 1 mei-stoet, dat 
Genk een CVP-stad is Onze publici
teit IS natuurlijk bescheidener in om
vang WIJ hebben inderdaad minder 
geld om zulke mammoet-affiches te 
betalen en zelfs indien we dat geld 
hadden dan zouden wij het als plaat
selijke Volksunie ook met doen , an
derzijds hebben wij ook minder schrik 
dan de CVP Nooit zijn zij zo vroeg 
begonnen met hun kieskampagne, en 
dat IS niet omdat zij zich gerust voe
len 

In allenji werd dan de CVP-plakaktie, 
beantwoord met een even opgemerk
te stunt Op 1 mei vloog een uur lang 
een vliegtuig met een reklamestaart 
boven Genk en de duizenden bezoe
kers konden lezen «De Volksunie 
heet U welkom te Genk i» 

VERGADERINGEN 
Op 10 mei vergaderden het afdelings
bestuur en de mandatanssen De 
stand van de lijstvorming en het pro
gramma en de propaganda werden 
besproken 
Maandag 17 mei vergadert de werk
groep voor de gemeenteverkiezingen 
opnieuw en dinsdag 25 mei is er een 
samenkomst voor kandidaten, manda
tarissen en bestuursleden, voorzien 
Van nu af aan zullen wij ook starten 
met een wekelijkse publikatie "van 
onze kandidaten 

i i i i i ' 

i T W %^M{ 

Afdeling Genk zette de verkiezingskampanje in met een opgemerkte aktie 
onder het motto «Kies eieren voor je geld Geef Genk een nieuw gezicht i» 
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DE VU-AFDEUNGEN WEMMEL. RELEGEM, 
MERCHTEM, PEIZEGEM, BRUSSEGEM, HAMME 

nodigen U en Uw familie vriendelijk uit op hun 

2de V L A A M S H O E V E F E E S T TE H A M M E 

zelfgemaakte pensen, haantjes aan 't spit, njstpap, lambik van het 
vat 
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 

A 
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 Hassel t : Provinciaal kongres van de Limburgse Vdiksunie 
(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 Konqres bestaat uit twee delen 
Om 14 u — Voorstelling van de brochure met alle «technische» 

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

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

Om 17 u 30 spreekt senator dr Vandekerckhove het slotwoord 

A N Z - L I M B U R G 
Tweemaandelijks geeft het ANZ-Lim-
burg een eigen mededelingenblad uit 
Het blad bevat heelwat interessante 
informatie voor onze mensen in, de 
zingende provincie, Limburg Eerst 
wordt de nodige aandacht besteed 
aan het groot Limburgs zangfeest 
«Limburgia Cantat» op zondag 30 
mei te Hasselt 
Verder wordt een overzicht gegeven 
van de geboden dienstverlening door 
het provinciaal Dokumentatiecentrum 
voor volkslied en koormuziek Het 
prov sekretanaat is op hetzelfde 
adres gevestigd Guido Gezellelaan, 
7, 3600 Genk 011/352985 Wat de 
dienstverlening betreft sommen wij zo
maar raak een paar diensten op tech
nische bijstand door ervaren koorad
viseurs, een tweemaandelijks tijd
schrift, organisatie van kursussen, 
konferenties, atelier en koortrefda-

gen Verder is er een nauw kontakt 
met de provinciale diskoteek 
Het ANZ-Limburg deelt tevens haar 
Koncertreeks 1976 mee Deze gaat 
dit jaar door in Lanaken St-Servaas-
kerk 17 mei, Genk vrijdag 21 mei 
Dominikanen, Maaseik zaterdag 22 
mei St-Katannakerk, Peer vrijdag 28 
mei St-Trudokerk, telkens om 
20 u 30 Orkest de stedelijke muziek-
akademie St-Truiden Koren uit Die
penbeek Genk, Landen, Maaseik, 
Peer en Tongeren 

Na wat nieuws voor cassette-liefhetj-
bers krijgt de lezer een boeiende 
(muzikale) bijdrage over Frans-Vlaan-
deren Met sprokkelnieuws uit de pro
vincie wordt dit Informatie & Mede-
delingeblad van ANZ-Limburg dat wij 
graag aan onze Limburgse lezers 
voorstelden, besloten 
Redaktieadres Leo Van Esser, G 
Gezellelaan 7, 3600 Genk 

AKTIE BRUSSEL 10-10 prk 000-0171139-31 
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FESTIVAL VAN 

ES KLEDING MEYERS 
KINDEREN METDE VERMAARDSTE 
IQUE- KLEDING AAN 

RS FABRIEKSPRIJZEN 

BON Met 20% korting op alle aankopen boven de 
1.000 frank 10% beneden de 1.000 frank (uit
gezonderd Eskam kado-prijzen 
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VANAVOND TE 
OUDENAARDE: Arrondissementele VU-meeting. In zaal 
• De Zalm -, Grote Markt. Sprekers : VU-voorzltter Hugo 
Schjitz, Gles Cosyns en Freddy Seghers. 

OOST-VLAANDEREN 

G E N T - E E K L O (arr.) 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

..^» DE PRIJS VAN 
^^^ I KOSTUUM 

AJIeskan per stuk bekomen worden 
REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

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

Mevrouw, Mijnheer.iederefranktelt dubbel bij STANDING. 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

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

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

Will Tura gekleed 
bij tiet fiuis STANDING 

m i k 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 
A A L S T . 

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

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

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitruslingen - 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-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

VUJO arr. Gent-Eekio organiseert vol
gende kontaktavond op 2 juni as . : 
«praktische informatie over de ge
meenteraadsverkiezingen ». 

• VUJO-kernen die affiches vi^en-
sen {«Volksuniejongeren eisen am
nestie ») kunnen ze verkrijgen door te 
schrijven naar het sekretariaat: p.a. 
Rudy Herman, Grondwetlaan 95, 
9110 Sint-Amandsberg. 

G E N T 

VUJO 

VUJO-Gent vraagt voor haar doku-
mentatiecentrum oude dokumenten, 
tijdschriften, boeken, pamfletten, affi
ches e.d. Mensen die dit willen steu
nen, gelieven zich te wenden tot Jan 
De Vogeleer, Onderstraat 12, 9000 
Gent. Tel. 091 /25.30.85. Belangstellen
de jongeren in Gent kunnen zich trou
wens bij VUJO-Gent aansluiten. Alle 
inlichtingen b i j : Mark Symoens, St.-
Denijslaan 339, 9000 Gent. Tel.: 091 / 
22.87.63. 

M E R E L B E K E 

GOUDEN BRUILOFT 
Het echtpaar Volkaert Jozef-Mortier 
Julia vierde de vijftigste verjaardag 
van zijn huwelijk. Twee opvallende fei
ten voor de 13 kinderen, de 41 klein
kinderen en de 3 achterkleinkinderen ; 
de bloemen, aangeboden door de 
Volksunie, en de burgemeester die 
zijn kat stuurde. 
Nogmaals hartelijk proficiat aan de 
familie, inzonderheid onze bestuursle
den Paul De Corte en Julien Mae-
yens. 
WERKING 
De gemeenteraadsverkiezingen nade
ren nu snel. Er wordt verder gewerkt 
aan onze lijst, waar onze tegenstan
ders naar zullen opkijken. Deze week 
wordt ons meinummer van « De Weer
galm » in alle huizen gebust en ons offi
cieel en propagandistisch aktieplan is 
nu op volle toeren gaan draaien. Wij 
nemen de handschoen op tegen ener
zijds baron-burgemeester-advokaat 
Pierre Verhaegen van de CVP en 
anderzijds tegen notaris-senator-bur
gemeester Jean Pede van de PVV. 
Een aantal kasteelheren zullen van 
deze lijst een ekstra-aristokratisch ge
doe maken. Voor ons niet gelaten! 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN '76 
Deze handleiding wil een praljtische gids zijn bij de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. 
Uit de inhoud vermelden wij o.a. «Waarom de V U op gemeentelijk 
vlak ? », « Hoe de verkiezingen voorbereiden ? Programma, propagan
da, lijstvorming», «Enkele biezondere problemen». 
Deze zeer nuttige brochure kan u bestellen door storting op bankgi
ro : 061 -7607090-39 (Johan Beke, Mariakerke) met vermelding van 
het aantal, de afdeling en het juiste adres. 
Bestelling per één s tuk: 20 fr. Vanaf 5 stuks: 15 fr. per stuk. 

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. Pri js: 
250 fr., toegangskaart inbegrepen. 
Verantwoordelijke : Herman Van Lier-
de, Ten Bos 1, Burst. 

S C H O O N A A R D E 

ZANGFEEST 

Ue 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., niet 
leden 150 fr. 

STEUN DE AKTIE 
BRUSSEL 10-10 

stort uw bijdrage 
op prk 
000-0171139-31 

M E D E G E D E E L D 

Ziekenfonds Flandria richt samen met 
het KVHV en de Vlaamse Klub Johan
nesburg een jeugdreis in naar Zuid-Af-
rika, van 22 juli tot 15 augustus 1976. 
6.000 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. 30.80.70. 

F O T O G R A F I E 

• AFWERK. V. AMATEURWERK z w / w en KLEUR-KWALITEIT EN 
KLEUR ZIJN BUITENGEWOON, met 1 GRATIS VERGROTING 13 x 
18 bij elke film van 20 FOTO's. 
• FOTO'S V A N DIA'S, moet U echt eens proberen, nergens zelfde 
kwaliteit. 
• FOTOREPORTAGEN V A N HUWEUJKEN (met GRATIS een 
vergr. 50 x 70 cm voor VU-leden) ook van GEBOORTEN, VER
JAARDAGEN, BRUILOFTEN ENZ. met GRATIS VERGROTING N. 
KEUS. 
• Ook afwerken van schoolfoto's en grote oplagen, prijzen zeer 
interessant. NEEM GERUST KONTAKT ZONDER VERBINTENIS. 

F O T O C E N T R A L E 
9000 G E N T B E V R I J D I N G S L A A N 103 T E L 091/26.46.56. 

EENVLOOIENSPEL 

Ze stonden er, na de berichten uit de 
kranten, verwezen bij, de geëmanci
peerde vrouwen. Het Ministerie voor 
Volksgezondheid (die dus de/gezond-
heid van het volk naar lichaam maar 
ook naar geest — volgens de Griekse 
principes — moet waarborgen) had 
alle pretenties van de woeste wijven 
platgeslagen. 
Jaren lang hadden die immers over 
het breken-uit-de-vier-muren ge
preekt, zij hadden de stofdoeken, de 
ragebollen, de bezems, dweilen, was-
troggen en schrobtobben met glim
lachjes van ongeduld van zich ge
schud, hoogstens poetsten ze nog 
even de ruiten, maar de eerzucht tot 
schoonmaak hadden ze uit hun har
ten gebannen, de grote Drang, de heili-

• ge Bevlieging was weg, de jaarlijkse 
ritus herhaalde zich steeds minder, de 
dagelijkse sprenkel- en wrijfbewe-
gingen vielen steeds meer weg, ze 

verloochenden hun typisch-vrouwelij-
ke aard. 

Nochtans deden de schoonmaakpro-
dukten in allerlei reklames een opval
lende en uiteindelijk overheersende in
trede : spuitbussen van alle aard be
loofden weergaloze glimmende, schit
terende, vlekkeloze oppervlakten, 
zeeppoeders van alle slag openden 
hagelblanke, knalwitte, mystiek-helde
re perspektieven... 

Er kwamen zoveel noodzakelijke 
doosjes, tubes, kartonnen, trommels, 
dat de vrouw in keuzemoeilijkheden 
verzeilde; tenslotte gaf ze het op, of 
ze gaf zich gewonnen, en dan konsu-
meerde ze maar, maar dat kostte dan 
zoveel geld dat ze ook daarvoor uit 
werken moest, 
't Was een absurde situatie. 
Maar het Ministene waakte, onder
zocht, konstateerde en publiceerde. 
Dit alles resulteerde in het toppunt 
van kennis dat België kan leveren: 
een Rapport. 

Wat het Rapport vertelde, was juist 
omdat het dat was. En het leverde 
onomstootbare bewijzen: omdat zij 
de tradities van het stoepschuren en 
het zandstrooien-op-zaterdagavond 
hadden verwaarloosd, omdat zij bui
tenshuis-waren-gaan-werken, mars-
jeerden luizen, vlooien,en kakkerlak
ken in dichte drommen weer op. Ter
loops kregen de vrouwen-die-hun-
plicht-vergaten bijkomende vegen uit 
de pan : ze hadden teveel vast tapijt 
in huis (dat hadden ze met loon-
werken bijverdiend) en vaste tapijten 
zijn ideale nesten voor onwelkome 
beestjes... Ook hielden zij teveel huis
dieren (dan kon ook alweer met dat 
bijverdiende geld). En tenslotte had
den zij te weinig tijd om de lange haar
lokken van haar mannelijk kroost na 
te kijken ; de jonge lui, bovendien van 

moederlijke tederheid verstoken, had
den als psychologische reaktie lange 
haren gekweekt, en dat opnieuw was 
hoogst onhygiënisch gebleken. 
De geëmancipeerde vrouwen hadden 
nooit gedacht dat hun daden zon kon-
sekwenties konden hebben, en zij 
besloten hun leven te beteren. Zij 
besloten minister De Saeger in hun 
gebeden van ootmoed en berouw, 
zegden hun werk op (ondertussen 
werd daardoor de werkloosheid opge
lost, want omdat die vrouwen alle
maal een betaalde job wilden, was de 
tewerkstelling een tijdlang zo'n pro
bleem), en zij wijdden zich aan het 
poetsen en schrobben van woonst en 
huisgenoten. Het Ministerie voor 
Volksgezondheid glom van tevreden
heid : niet alleen was het achterland 
weer netjes, maar ook weer geeste-
lijk-gezond met onderdanige vrouwen 
elk in 't eigen kastje gestopt. 

P.S. 
Het is een geschiedenis met ware 
achtergrond, zoals jullie weten, schatti
ge lezers. Het Ministerie publiceerde 
zon rapport, maar één krant maakte 
er frontpaginanieuws van. We had
den van wederomstuit boze plannen 
gesmeed : we wilden minister De Sae
ger in de orde van de kakkerlakken 
verheffen. Hiertoe had Hilda U. — 
bedreven in de materie — reeds heel 
wat stappen gezet t o t . ) Maar «ze» 
hadden ervan gehoord en de week 
daarop publiceerden ze in ettelijke 
kranten een rechtzett ing: ze hadden 
het nooit zó bedoeld, en we mochten 
het niet zó opvatten. Ze hadden het 
bovendien anders gezien. 
Het is triestig voor de overheid als je 
in een land met lichtgeraakte burgers 
moet regeren. 

Huguette De Bleecker 
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WEST-VLAANDEREN 
B R U G G E 

V A N MAELE OF V A N D A M M E ? 
De bom waarvan de lont allang lag te 
smeulen is vorige week gesprongen 
Een «vertrouwelijke» brief van CVP 
gemeenteraadslid Ducheyne aan de 
voorzitter van CVP Brugge de h Ver
meulen stond vorige vrijdag in eksten-
so in het Laatste Nieuws Deze brief 
vertolkt zeer duidelijk de verdeeldheid 
in de CVP nagenoeg de helft w o het 
A C V wenst burgemeester Van Mee
les aftreden CVP-jongeren kalkten 
het op straat CVP ja. Van Maele 
neen i 

Ook Het Vlaams Weekblad (orgaan 
van de Brugse socialisten) en het 
weekblad Humo publiceerden weinig 
vleiende bijdragen over het Van Mae-
le-bewind Als klap op de vuurpijl 
kwam -het bericht dat Kamerlid Fer-
nand Vandamme officieel zijn kandida
tuur als CVP-lijsttrekker stelt i Mocht 
de CVP daarop ingaan dan staat het 
vast dat Van Maele met een scheur
lijst opkomt Dat zou dan zeker het 
einde betekenen van ruim een eeuw 
volstrekte CVP-meerderheid ' 
Zo ver zijn we nog met maar nu is het 
zonneklaar gebleken dat Brugge in
derdaad St-Michiels met is Wat in 
een kleine randgemeente mogelijk 
was kan met in een grote stad 
In ieder geval kennen we vandaag 
reeds een der gevolgen van de limo-
gering van ex-burgemeester Vandam
me Dat het bij die ene >< bom » met zal 
blijven ligt voor de hand 

Fees tzaa l . J A G E R S H O F . 
Zaal voor huwelijken vergadenngen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St-Andr ies 
Tel 050/31 32 10 en 31 3406 

KORTRIJK 

MEDEWERKING GEVRAAGD 
De Volksunie zal vele handen nodig 
hebben om de kiesstrijd in het « nieu
we » Kortrijk te voeren W e 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 
22 26 39 Hartelijk dank 
KIESFONDS - FINANCIËLE STEUN 
In het vooruitzicht van de gemeente
raadsverkiezingen van 1010 76 doen 
WIJ een dnngende oproep voor finan 
ciele 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 belangrijk 

KURSUS DOSFEL 
Op zondag 23 mei a s Kursus «poli
tieke basiswerking en participatie op 
gemeentelijk vlak», van 9 tot 13 u 
(met koffiepauze) in lokaal 1302 

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 
Kortnjk 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 1 000 frank 
schonk Wie nog met gesteund heeft 
kan dit doen via een eenvoudige over
schrijving op rekeningnummer 850-
8038770-87 van de Wervikse Volks-

I Z E G E M 

EEN BLAAM 

Het ontslag van de Izegemse Jeugd-
raad had op de gemeenteraadszitting 
van 12 apnl heel wat deining veroor
zaakt zoals we vroeger al schreven 
Toen was uiteindelijk beslist dat men 
een gesprek tussen de jeugdraad 
en de verantwoordelijke schepen op 
gang zou brengen Op de jongste zit
ting van 10 mei was die schepen dat 
blijkbaar vergeten Nu is het zo dat de 
meerderheid in de gemeenteraad een 
echte zwijgende meerderheid is Het 
was dan ook opvallend dat ook een 
lid van diezelfde meerderheid eens 
het woord nam en de schepen aan de 
zaak van de jeugdraad hennnerde 
Een pijnlijk moment was het eigenlijk 
wel voor de BSP-ACW-meerderheid 
Maar het liet aan duidelijkheid mets te 
wensen over het kwam neer op een 

blaam voor het jeugdbeleid van het 
stadsbestuur 
En ook dit onthielden we de slagvaar
digheid van de V U in de gemeente
raad heeft blijkbaar eens een lid van 
de meerderheid geïnspireerd 
SOLDATENDIENST VUJO-VU 
Die soldatendienst is gestart voor mili
ciens uit Izegem en Kachtem Het 
periodiek « Wij te Izegem en te Kach
tem » IS het eerste dat zij toegestuurd 
krijgen Suggesties en vooral hulp 
zijn vanzelfsprekend welkom Neem 
daarvoor kontakt op met een be
stuurslid 
VU-VROUWEN 

Het Izegemse VU-vrouwenbestuur 
verdient gelukwensen en alle lof voor 
de wijze waarop zij het Paashaasspel 
op zondag 25 arpril organiseerden 
Hoewel het de allereerste keer was 
dat deze formule werd toegepast 
kwamen een honderdtal deelnemers 
opdagen De VU-vrouwen weten dus 
van aanpakken Het wordt stilaan een 
traditie dat hun initiatieven een waar 
borg zijn voor sukses Doe zo voort i 
FINANCIËLE MOBILISATIE 
Met het oog op de gemeenteverkiezin 
gen van 10 oktober moet de V U over 
een stevige kas beschikken Wij reke 
nen ook op Uw bijdrage hoe beschei 
den die ook mag zijn Wacht met tot t 
bezoek ontvangt Schrijf een bedrag 
over (met vermelding «kiesfonds»_ 
op rekening 465-0134301-85 var 
Volksunie Izegem 

WIJ TE IZEGEM EN TE KACHTEM 
Op dit ogenblik moet u ons VU-peno 
diek in de bus gekregen hebben Gooi 
het na lektuur met weg Formuleer 
eens je mening over een en ander 
Als je bepaalde suggesties hebt doe 
die gerust Schrijf naar de verant
woordelijke uitgever Joris Verbeke 
Krekelstraat 33 of naar een van de 
medewerkers 

V L A A M S NATIONAAL ZANGFEEST 
Met VU-lzegem en Kachtem naar het 
Nationaal Zangfeest te Antwerpen op 
23 mei Zorg ervoor d?t 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 niet tot het laatste 
nippert je' 

K O E K E L A R E 

EINDELIJK I 
Na de gevoelig verbeterde positie van 
vorig frontbericht staan we nu boven 
de «schreef» en heeft Koekelare-Le-
ke met minder dan vierhonderd en 
twee leden Nu nog een inspanning 
voor de abonnementen op ons blad 

K O R T E M A R K EN 
Z A R R E N - W E R K E N 

POLITIEKE RAAD 
Voor het eerst staken de VU-kaders 
van beide afdelingen die in oktober 
voor de nieuwe gemeente gaan kie
zen de koppen samen Ofschoon het 
ernaar uitziet dat het geen VU-lijst zal 
worden is de kans groot dat meerde-

MET KERHERGIË 
WERK in EIGEN STREEK 

u 
MEI 

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

Leffinge Wij gaan met de bus naar het Zangfeest Kostpnjs 
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 

JUNI -
13 Diksmuide Vergadenng van de arrondissementsraad Oost

ende - Veurne - Diksmuide om 9 u 30 in aanwezigheid van 
Volksvertegenwoordiger Paul Peeters, algemeen sekretans 

19 O V D brengt Hulp aan Brussel Vertrek per autocar 

re VU-leden hun intrede gaan doen in 
het gemeentehuis van Kortemark In 
juni vergaderen we opnieuw voor een 
eerste beoordeling van de kandidatu
ren 

M I D D E L K E R K E 

V A N 21 NAAR 10 
Het laatste ledenbencht stelde ons 
nog op de 21e plaats erg ver naar 
achter Mede door een vlijtige hulp 
van J Vandemeulebroucke sprongen 
we meteen naar de erelijst, en heb
ben zelfs licht overschot Beste dank 
aan al degenen die meehielpen 

V E U R N E 

LEDENSLAG 
Als kantonhoofdplaats moeten wij nu 
spoedig ook onze plaats in de erelijst 
innemen dank zij een lid gemaakt 

door Koksijde werd onze positie iet
wat verbeterd, en L Kesteloot heeft 
nog een reserve zttten Tegen vol
gende uitgave van het bericht zouden 
WIJ erbij moeten zijn 

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

LEDENSLAG 
Er zijn nu reeds vijftien afdelingen in 
de erelijst in deze volgorde Ettelgem, 
Mariakerke Koksijde Stene Westen-
de, Ichtegem Diksmuide Alveringem, 
Vuurtoren Middelkerke Koekelare 
Oostende-Stad Zandvoorde Ouden-
burg en Westkerke-Roksem 
Zarren Leffinge en Gistel staan op de 
drempel en daarop volgen Nieuw-
poort Veurne, Bredene Eernegem, 
De Panne, Kortemark, Merkem, Hout
hulst Lo en De Haan 

Regering aarzelt om Nols 
een termijn op te leggen 
VAN NOLS, VERLOS ONS HEER 

In de lente lopen de katers krols en de leeuwen nols zo dichtte Hertog Jan 
van Brabant 
Vast staat dat de Schaarbeekse banketbakker Roger N vele Vlamingen ertoe 
aanzet demonstratief te getuigen tegen de apartheidspolitiek van de frankofie 
Ie salonjonkers 
Te weinig Vlamingen laten blijken dat alleen een Vlaamse Staat rust kan bren 
gen in de Zuidelijke Nederlanden Hoe ze dat kunnen laten blijken"? 
De Leeuwevlag is nog altijd het symbool van de Beweging die blijft ageren 
tegen het onrecht tegen het unitarisme 
Bezit u al een Leeuwevlag "? 
De Nationale Bevlaggingsakfe stortte met het 21e werkjaar Een folder met 
op de voorpagina de bovenstaande collage wordt op duizenden exemplaren 
verspreid 

Sticht een kern in uw woonplaats Vraag folders ter verspreiding Adres 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
Tieltsesteenweg 12, 
8780 OOSTROZEBEKE Tel 056/66 6073 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD: 1945-1975 
Het regeerakkoord tussen de CVP en 
de BSP inzake de modernisering van 
de Staat en de gemeenschapsbetrek
kingen werd goedgekeurd op 12 juni 
1968 en werd opgenomen in de bijlage 
aan de regeringsverklaring van 25 juni 
1968. 
In het eerste hoofdstuk van dit ak
koord worden o.m. volgende punten 
aangestipt: 1 e nationale solidariteit; 
2e doeltreffendheid van de centrale 
machten ; 3e kultuurautonomie ; 4e ad
ministratieve decentralisatie; 5e het 
probleem Brussel. In het tweede hoof
stuk wordt beklemtoond dat het eko-
nomisch beleid globaal en nationaal 
dient te blijven. 
Zo wordt er onder nationale solidari
teit onder punt 4 een kommunautaire 
pariteit voorzien in de regering, onder 
de ambtenaars-generaal der ministe
ries, onder de posthoofden in de diplo
matie, onder de generaals in het leger, 
onder de leden van de raden van 
beheer en de ambtenaars-generaal 
van de parastatale instellingen die 
aktief zijn in de twee taalgebieden. 
Onder de ambtenaars-diensthoofden 
van de gemeentelijke en interkommu-
nale besturen van de Brusselse agglo
meratie. Het aantal volksvertegen
woordigers wordt op 212 vastgesteld, 
maar er kon'it automatische zetelaan
passing binnen die grens. Inzake kultu-
rele autonomie wordt bescherming 
van ideologische en filosofische min
derheden voorzien en de uitvaardiging 
van dekreten die de waarde hebben 
van regionale wetten. 
Wat de administratieve decentralisatie 
betreft, worden agglomeratieraden 
voorzien. Voor Brussel worden de 19 
gemeenten behouden en wordt naast 
agglomeratieraad en -kollege ook een 
kultureel kollege voorgesteld. 

Eyskens kwam voor het parlement 
met een programma dat duidelijk 
wees op de ernst waarmee hij de 
grondwetsherziening en de regeling 
der gemeenschapsproblemen wilde 
aanpakken. 

Ook de samenstelling van de regering 
zelf wees op de invloed van de stro
ming die herhaaldelijk — maar in Leu
ven zeer machtig — tot uitbarsting 
was gekomen. De federalistische bacil 
had niet alleen de traditionele partijen 
in hun innerlijke strukturen en verhou
dingen aangetast: zij had ook het 
beeld zelf van de traditionele Belgi
sche regeringen gewijzigd. Er waren 
nu Vlaamse ministers voor specifiek-
Vlaamse belangen en Waalse minis
ters voor de hunne. 
Een der gevolgen van deze ambiguïteit 
— een unitaire regering waarin minis
ters zetelen die alleen of hoofdzakelijk 
regionale bevoegheid hebben — was 
dat de botsingen binnen de partijen nu 
tot op het regeringsvlak kwamen en 

dat de regering zelf, evenals de partij
en, desintegratie-symptomen ging ver
tonen. 

Dit kwam al zeer gauw tot uiting. 

DE G R O N D W E T S H E R Z I E N I N G 
DE VOORBEREIDING 

Na 79 dagen moeizame onderhande
lingen was de regering Eyskens-Mer-
lot tot stand gekomen op basis van 
een akkoord tussen CVP-PSC en 
BSP over de verschillende aspekten 
van het kommunautair probleem en de 
modernizering van de staatsinstel
lingen. 

Dit politiek akkoord van 12 juni 1968, 
dat men wegens zijn omvang « de bij
bel » ging noemen, omsloot tevens de 
ekonomische decentralizatie en pro-
grammatie. Hoewel ekonomische her
vormingen bij gewone wet konden ver
wezenlijkt worden, bestond er tussen 
die decentralizatie en de gemeen-
schapsproblematiek een nauw en 
zeer praktisch verband omdat regiona-
lizering, zij het kultureel of ekono-
misch, een grensafbakening vereist. 
Daarom wenste de BSP ook gelijktij
digheid in de behandeling. 

Haar belangstelling ging trouwens ook 
veel meer uit naar de ekonomische 
programmatie dan naar de kulturele 
autonomie, die door een aantal Vlaam
se socialistische intellektuelen wel was 
verdedigd geworden, maar waartegen
over de BSP-politici in Vlaanderen nog
al weigerig stonden omdat zijn — 

terecht of ten onrechte — voor een 
ideologische minorizering en daaruit-
volgend partijpolitiek invloedverlies 
vreesden. 

Eyskens gaf aan de « kommunautaire » 
ministers Tindemans en Terwagne op
dracht, de teksten uit te werken. Tinde
mans hield zich. bezig met de grond
wetsherziening, de kulturele autono
mie en de bescherming van de minder
heden. Terwagne behandelde de eko
nomische raden, het planbureau en de 
gewestelijke ontwikkelingsmaatschap
pijen. 

Op 17 oktober was Tindemans gereed 
met zijn teksten en legde de regering 
het eerste voorstel neer in de senaat. 
Op 28 oktober was de tekst van Ter
wagne klaar. 

Een bijzondere Senaatskommissie on
der voorzitterschap van P. Struye 
onderzocht de wetsvoorstellen en 
keurde de meeste goed. Daaronder 
werden ook het artikel 3bis over de 
indeling in vier taalgebieden, en was er 
het berucht geworden artikel 38bis 
over de « alarmbel» : het inbouwen in 
de wet van een systeem waardoor 
beslissingen op kommunautair vlak 
door een taalgroep zouden kunnen 
geblokkeerd worden. 

Wat de ekonomische decentralizatie 
betreft, voorzag het ontwerp 125 in 
één ekonomische raad per gewest 
(één voor Vlaanderen, één voor Wallo
nië). 
Een derde raad, voor Brabant, werd 

Gaston Eyskens (CVP) de vader van de nieuwe grondwet die een volslagen mis
baksel werd. 

eveneens voorzien, om aan de Brussel
se situatie tegemoet te komen. Deze 
raad zou naast 32 Brusselaars ook 12 
Vlamingen en 12 Walen omvatten. 
Tegen die verdeling zelf rees al dade
lijk verzet (aantal inwoners Brusselse 
agglomeratie ca. 1.000.000; Vlaams 
Brabant ca. 900.000, Waals Brabant 
ca. 220.000) en tegen het princiep van 
zulk een raad ageerde o.m. de Volks
unie, die wél akkoord ging met een 
ekonomisch bureau voor Brussel, pari
tair samengesteld uit Vlamingen en 
Walen. 

Naast deze raden voorzag het ont
werp ook de GOM's (gewestelijke ont
wikkelingsmaatschappijen) en een 
planbureau. Wat op het vlak van de 
kultuurautonomie herhaaldelijk tottwist
appel zou worden, werd het ook op 
het gebied van de ekonomische regio-
nalizatie : de Brusselse expansiedrang 
(die zich o.m. uitte in een verklaring 
van Van den Boeynants over de 
bevoegdheid van de Ekonomische 
raad van Brabant, die hij gelijkwaardig 
met die der gewesten wilde); de 
plaats van de zes randgemeenten en 
van de Voerstreek (die de Walen 
onder de CEW wilden). 

Het verzet tegen het voorstel in zijn 
oorspronkelijke vorm was zo groot 
dat Eyskens in januari 1969 opnieuw 
voor het parlement kwam en de hoop 
uitdrukte, dat de grondwetsherziening 
nog vóór Pasen zou kunnen bespro
ken worden in openbare zitting. 
Maar niet alleen met de teksten zélf 
had Eyskens het niet gemakkelijk. Ten
einde de grondwetsherziening te kun
nen doorvoeren, had de regering de 
steun nodig van de PVV of van de 
Volksunie, om aan een 2/3 meerder
heid te geraken. 
Eyskens dacht de PVV wellicht te kun
nen overhalen voor het stemmen van 
de grendels, en de Volksunie voor het 
goedkeuren van de kulturele autono
mie. Beide partijen lieten echter al 
gauw blijken, dat zij zich door Eyskens' 
maneuver met wilden laten vangen. 
« Wie de hulp van de PVV nodig heeft, 
zal moeten onderhandelen» zei Willy 
de Clercg. En tijdens een perskonfe-
rentie verklaarde partijvoorzitter Van 
der Else: « het spel met de wisselmeer
derheden kunnen wij niet laten gebeu-

Inmiddels bleek het in de kersverse 
regering ook al niet te boteren. 
Merlot, de Luikse socialist en federa
list, wenste een atoombedrijf in de 
omgeving van Charleroi. Vlerick, de 
Vlaamse minister-staatssekretaris, 
kantte zich heftig tegen Merlots voor
stel. 

(wordt vervolgd) 
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In de loop van de maand oktober wordt van 
ieder van ons verv\/acht dat we een of meer bol
letjes zwart maken achter de naam van een of 
meerdere kandidaat-gemeenteraadsleden. 
Stemmen is inderdaad een wettelijk verplichte 
bezigheid en het is ook een morele verplichting. 
Zelfs al kan men niet beweren dat die zesjaar-
lijkse stembeurt de inwoners van onze gemeen
ten een werkelijke inspraak verleent in het 
gemeentebeleid, toch is het een belangrijke 
daad. 
Sommigen van ons zullen (opnieuw) geroepen 
zijn, om voor de nodige teksten en program
ma's te zorgen Ten gerieve van hen vooral blij
ven we vandaag even stilstaan bij een katego-
rie gemeente-bewoners waaraan ofwel geen 
aandacht wordt besteed, ofwel op een verkeer
de manier aandacht wordt geschonken. Be
doeld zijn hier de minder-validen, de gehandi
capten. 

Het is niet de eerste maal dat op deze bladzij
de gezegd en herhaald wordt dat gehandicap
ten mensen zijn zoals iedereen, met een of 

andere handicap weliswaar, maar voor de rest 
gewone mensen die hetzelfde denken en het
zelfde voelen als ieder van ons. Hoofddoel van 
elke overheids-bemoeiing, oi' fiet nu om een 
nationale of om een gemeentelijke tussen
komst gaat, is te verkrijgen dat de gehandicap
ten inderdaad als ieder van ons kunnen deelne
men aan het leven in de gemeenschap. Omdat 
het hier evenwel gaat om mensen met een of 
andere handicap, moet de overheid het ver
schil bijpassen tussen de valide en de minder
valide burgers. 

Een eerste maatregel, waaraan op de meeste 
gemeenten nog altijd het eerste moet gedaan 
worden, is het toegankelijk maken van alle 
openbare gebouwen voor gehandicapten. Dat 
spreekt vanzelf, zult U opmerken. Dat spreekt 
zodanig vanzelf, dat het bijna nergens in de 
praktijk wordt gebracht! 
Maar de gemeente-overheid kan nog veel 
meer doen ter bevordenng van de gehandicap
ten in de gewone maatschappij. Op gebied van 
het onderwijs bv. kunnen grote gemeenten 

r 
SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN 

belangrijk werk verrichten, eventueel door het 
opnchten van scholen in regionaal verband 
Zelfs kleinere gemeenten kunnen hier helpen: 
door het verlenen van subsidies voor verplaat
singskosten, door het subsidieren van busver
voer, enz. 
Ook buiten het onderwijs kan een en ander 
geoeuren: het tewerkstellen van gehandicap
ten in gemeentediensten, bij de vestiging van 
industrieën een zekere tewerkstelling van ge
handicapten in de voorwaarden doen opne
men, aanvullende gezinstoelagen, subsidies ver
lenen bij het aanpassen van de woning aan de 
speciale toestand van de gehandicapte, het 
organizeren of subsidieren van een oppas
dienst, voorzien van speelpleinen en ruimten 
onder toezicht van gespecializeerde monito
ren, toekennen van een belangrijke financiële 
steun aan verenigingen voor gehandicapten, 
.,ot voorbehouden van enkele plaatsen op 
parkings voor wagens van gehandicapten, 
enz., enz. Hebt u er al eens over nagedacht dat 
een gehandicapte in een rolstoel hoofdzakelijk 
en liefst de stoepen gebruikt. Zijn alle stoepen 
in uw gemeente overal voor een rolstoel berijd
baar ' Staan er geen verkeerspalen in de 
weg ? Zijn vele stoepen bij regenweer niet veel
eer een modderpoel ? Iets anders: ook minder-
validen gaan eens graag op vakantie, alhoe
wel hun inkomen zulks met altijd toelaat. Als de 
gemeente nu eens tussenbeide kwam ' 
Een goede raad voor diegenen, die al deze en 
andere dingen in hun programma willen opne
men Geen droge opsomming a.u.b. Geen 
abstrakte lijst van onwaarschijnlijk veel voor
stellen. Daar trapt niemand in. Maak Uw lijstje 
zo konkreet mogelijk Zeg waar U die dingen in 
de gemeente wil zien tot stand komen Dat zal 
tot de verbeelding spreken en Uw programma 
zal sukses kennen. 

Tot slot moet ons ook nog het volgende van 
het hart. Enkele weken geleden lazen we in 
verschillende kranten een duidelijk door de 
CVP-propaganda-dienst geïnspireerde tekst 
waarmee aangekondigd werd dat de Christelij
ke Volkspartij in een stad in Limburg een 
gehandicapte op de lijst had genomen, een 
gehandicapte in een rolstoel nog we l ! Met de 
nodige bombast werd beweerd dat zulks 
gedaan werd om deze en gene reden en om te 
bewijzen dat het de CVP ernst was met de inte
gratie van de gehandicapten in de maatschap
pij. In alle eerlijkheid gezegd : wij vonden deze 
publiciteit wansmakelijk, noch min, noch meer I 
Die gehandicapte en die rolstoel, het deed ons 
terugdenken aan de vroegere kermisvertonin-
gen waar misvormden en andere sukkelaars 
hun gebreken publiek tentoonstelden om op 
die manier een centje te verdienen, 
bliek tentoonstelden om op die manier een 
centje te verdienen. 

Neem gerust van ons aan, het opwekken van 
medelijden is geen eerlijke propaganda en hef 
zal minder sukses kennen dan sommigen ei 
blijkbaar van verwachten. Een handicap is 
geen politiek argument i Trouwens, in plaats 
van de gehandicapte in de gewone maatschap
pij in te schakelen, trekken zulke praktijken nog 
eens duidelijk de streep tussen de valieden en 
de minder-valleden. 
Gehandicapten zijn gewone mensen en ze die 
nen op alle gebied als gewone mensen behan 
deld te worden. Ook in de politiek! 

Willy Cobbaui 

IIB/02 
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BEROEPSZIEKTEN (2) 

De wetgeving op de beroepsziekten voorziet een reeks 
vergoedingen in welomschreven gevallen (Zie rubriek 
ll-B/OI). Welke zijn de algemene beginselen inzake vergoe
dingen en wat wordt als schadeloosstelling uitbetaald ? 

A L G E M E N E B E G I N S E L E N 

1. Het oorzakelijk verband tussen ziekte en beroep is met 
altijd gemakkelijk te leveren. Daarom voorziet de wet
geving een schadeloosstelling met als enige voorwaar
de dat de betrokkene be.wijst dat hij als werknemer 
blootgesteld geweest is aan het beroepsrisiko van een 
erkende beroepsziekte en dit gedurende de volledige 
of een gedeeltelijke penode van zijn tewerkstelling of 
vrijwillige aansluiting bij het Fonds voor Beroepsziek
ten 

2. Indien betrokkene gewerkt heeft in bedrijfstakken, 
beroepen of kategorieën van ondernemingen die bij 
K.B. opgesomd zijn, geniet hij het wettelijk vermoeden 
van blootstelling aan het beroepsrisiko. Dit vermoeden 
IS evenwel slechts geldig tot eventueel het tegendeel 
bewezen is. 

3. In algemene regel is de wetgeving op de schadeloos
stelling voor beroepsziekten gelijkluidend met de wetge
ving op de arbeidsongevallen, behalve bijzondere ken
merken eigen aan de beroepsziekten 

SCHADELOOSSTELLINGEN 

b) 

Bij overlijden : In dit geval zijn twee soorten vergoedin
gen voorzien: 
— een vergoeding voor begrafenisonkosten, gelijk 

aan 30 maal het gemiddeld dagloon, maar met een 
minimum zoals voorzien in de ziekteverzekering; 

— een rente ten voordele van volgende personen; 
een lijfrente voor de overlevende echtgenoot 
(30 % bazisloon); een tijdelijke rente voor de 
wezen; een lijfrente aan de ascendenten onder 
bepaalde voorwaarden ; een tijdelijke rente aan 
kleinkinderen, broeders, zusters en aangenomen 
kinderen onder bepaalde voorwaarden. 

In geval van leven • In beginsel zijn hier de regels van 
toepassing die gelden voor de schadeloosstelling bij 
arbeidsongevallen. Zie hiervoor • Rubnek ll-A/02 
Speciaal geval : Wanneer de arbeidsongeschiktheid of 
het overlijden plaats heeft op een ogenblik dat de 
betrokken ziekte nog met was opgenomen op de offi
ciële lijst van de beroepsziekten en deze ziekte wordt 
er nadien in opgenomen, kan een schadeloosstelling 
uitbetaald worden ten vroegste ingaand op 1 januan 
van het jaar dat dit van de inschrijving van de ziekte 
op de lijst voorafgaat. Deze regel geldt evenwel niet 
voor blijvende arbeidsongeschiktheid, omdat in dit 
geval de vergoeding slechts een aanvang kan nemen 
ten vroegste 60 dagen vóór het indienen van de aan
vraag 

Voorkoming van beroepsziekten: Een speciale rege
ling IS voorzien om de beroepsziekten te voorkomen. 
Gezondheidszorgen : Het tarief voor de gezondheids
zorgen is hetzelfde als dit voorzien door de ziektever
zekering. 

Cw. 
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ARBEIDSBLAD 

VAN HET 

MINISTERIE VAN 

TEWERKSTELLING 

EN ARBEID 

Het ministerie van Sociale Voorzorg geeft 
sinds achttien jaar het «Belgisch Tijdschrift 
voor Sociale Zekerheid» uit. Wij hebben de 
aandacht van onze lezers op dit zeer degelijk 
maandblad getrokken in ons nummer van 18 
maart jl. Ook het Ministerie van Tewerkstelling 
en Arbeid geeft een tijdschrift uit, met name 
het «Arbeidsblad». Voor deze publikatie vra
gen we vandaag even de aandacht. 

Het «Arbeidsblad» is zeer oud. Het is op dit 
ogenblik aan zijn 77e jaargang bezig en dat zul
len de meeste lezers van «Wij» wel van zich
zelf niet kunnen beweren. Hoe het tijdschrift er 
vroeger uitzag en op welk peil het stond, weten 
we niet. Vandaag kunnen we evenwel zonder 
aarzelen zeggen dat het « Arbeidstjiad » op een 
zeer degelijk peil staat. Het wordt verzorgd 
door de Studiedienst van het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid dat hiervoor alle lof 
verdient. 

Evenmin als het «Belgisch Tijdschrift voor 
Sociale Zekerheid» is de hier voorliggende 
publikatie bestemd voor het groot publiek. Wie 
echter beroepshalve of op een andere wijze 
belangstelling heeft voor de wereld van de 
arbeid, in zeer brede zin, vindt in elk nummer 
van het «Arbeidsb'ad » zeker en vast artikelen 
of mededelingen die hij/zij met belangstelling 
zal lezen. 

Zoals we met andere tijdschriften gedaan heb
ben, geven we een lijstje van de onderwerpen 
waaraan het «Arbeidsblad» de jongste jaren 
een belangrijk artikel heeft gewijd. Er is inder
daad, menen wij, geen betere manier denkbaar 
om met een tijdschrift kennis te maken dan 
door na te gaan welke tema's vooral de aan
dacht van de redaktie krijgen. Noteer dat het 
hier artikelen betreft geschreven door bevoeg
de auteurs of door de Studiedienst van het 
ministerie zelf. Hier volgt dan ons lijstje: Het 
sociaal aktieprogramma van de EEG in arbeids
sociologisch perspektief - EEG-Verordening be
treffende het vrije verkeer van werknemers bin
nen de Gemeenschap - Geschiedenis van de 
wettelijke beperking van de wekelijkse arbeids
duur in België - De kredieturen - Het kort ver
zuim - De uitsluiting - De rol van de syndikaten 
in de hedendaagse maatschappijen (Kongres 
van Toronto 1974} - Arbeidsmarkt, achterblij
vers en werkloosheid. Het ouder worden en 
de ekonomische gevolgen daarvan - Enz. Het 
septembernummer van 1975 was volledig ge
wijd aan de plaats van de vrouw in de wereld 
van de arbeid. 

Vanzelfsprekend bevat elk nummer nog heel 
wat meer dan enkel een hoofdartikel. Elk num
mer bevat een reeks vaste rubrieken, zoals 
Sociale aktiviteit - Internationale sociale aktivi-
teit - Arbeidskrachten en werkgelegenheid -
Lonen en inkomsten - Veiligheid der arbeiders -
Feiten en gedachten - Bibliografie - Enz. 
Wat het sindikalisme in België betreft, staat het 
«Arbeidsblad» zeer duidelijk op het officieel 
standpunt terzake. Er zijn drie grote sindikaten 
en buiten hen bestaat er in het land geen sindi-
kale aktiviteit. Dat stoort soms en het verminkt 
met zelden de rubriek «Feiten en gedachten» 
door onvolledigheid. Eerlijkheidshalve moeten 
we ook zeggen dat het «Arbeidfeblad» soms 
de indruk geeft objektiever te zijn in linkse rich
ting dan in welke andere richting ook. Niettemin 
kunnen we deze publikatie aanbevelen, omdat 
we veronderstellen dat onze lezers voldoende 
kritische zin hebben om te korrigeren waar 
zulks nodig blijkt. 

Cw. 

<• Arbeidsblad » - Uitgave van het ministerie 
voor Tewerkstell ing en Arbeid - Per nummer: 
40 fr. - Jaarabonnement: 300 fr. (10 a 12 nrs. 
per jaar), over te maken op prk. 000-2005845-
79 van het ministerie van Tewerkstell ing en 
Arbeid, Biblioteek, Belliardstraaf 53, 1040 
Brussel. 
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A 
((Ik ervaar niets, er verandert niets, 

il( zit maar een beetje in mezelf te praten» 

Kooiman (geb 1946) behoort tot een nieuwe generatie van Neder
landse prozaschrijvers die zich sterk onderscheiden van laten we 
maar zeggen de Bezige Bij-groep waarvan de hoofdfiguren nog 
steeds Harry Mulisch Hugo Claus Sybren Polet Willem Frederik Her
mans heten Aan Vlaamse zijde werd die groep versterkt door de 
zogenaamde progressieve schrijvers Hugo Raes Ivo Michiels Paul 
de Wispelaere e a Sinds 1970 zijn er 'n Amsterdam enkele nieuwe uit
gevers bijgekomen waar de jongere schrijvers hun handschriften 
konden plaatsen Uitgevenj De Harmonie trok onder meer Jan Don
kers Hans Vervoort Bernard Sijtsma en Dirk Ayslt Kooiman aan 
Kooiman is ook redakteur van het literaire tijdschrift De Revisor 
Het literaire profiel van deze nieuwe generatie is nog met erg duide
lijk Het zijn in de eerste plaats verhalers Bij middel van het verhaal 
trachten ze de werkelijkheid van de hedendaagse samenleving in 
hun greep te krijgen Hun wereld is zeer konkreet de personages 
(gemiddeld dertig jaar oud) leven meestal los van elkaar ze leiden 
een bestaan dat eigenlijk weinig consistentie of vaste inhoud heeft 
ze hebben een geringe greep op hun omgeving ze leggen moeilijk 
relaties met andere mensen het leven glijdt voorbij In die zin kun je 
zelfs moeilijk van personages spreken Hoe konkreet de werkelijk
heid ook voorgesteld wordt toch lijkt ze zeer vaag onbestemd ja 
zelfs onwerkelijk In dat spanningsveld plaatst Kooiman zijn verhalen 

DIRK AYELT KOOIMAN 

intelleldualistiscli vertialer 

De meeste verhalen uit Souvenirs (1974) zijn in de ik-vorm geschre
ven wat normaal gesproken een grotere geloofwaardigheid in de 
hand zou moeten werken Dat effekt is wel niet weggenomen door 
de raadselachtige bestaanswereld van de personages maar toch 
staat de aangewende verhaaltechniek in scherpe tegenstelling tot 
het betrekkelijke karakter dat de schrijver doelbewust aan zijn verha
len toekent De personages dragen meestal geen naam ze worden 
met een voorletter aangeduid De verhaalkern is zelfs ongeloofwaar
dig of burlesk zoals in Souvenir II waann verteld wordt hoe de «ik » 
de heer Debruyne op de mond gezoeno heeft De heer Debruyne 
wordt als de attache-honorair van het Koninknjk België en bovendien 
als een hoogst komisch personage voorgesteld In een ander verhaal 
gaat het over een gefantaseerde brand Aan het slot krijgt de «ik » 
zin om een rijke oude vrouw te vermoorden Hij wil haar dure schilde
rijen bemachtigen Door de ik-techniek wil Kooiman aan die gekke 
detective-achtige geschiedenissen een bepaalde geloofwaardigheid 
schenken In tekst IX met als onderschnft De onbekende gaat het 
om de hele schoolpenode van een als «ik» uitgebeelde onbekende 
Diens leven ligt bezaaid met ontelbare mislukkingen De hoofdfiguur 
wordt net als Meursault van Albert Camus door al die gebeurtenis
sen met geraakt hij loopt er langs alsof hij in een totaal andere werke
lijkheid leeft Het konkrete bestaan sp)eelt zich buiten hem af Kooi
man knoopt daaraan geen zware filosofieën vas t Hij laat zijn hoofd
persoon alleen maar zeggen dat •• alles wat plaatsvond eigenlijk met 
werkelijk gebeurde Alles was betrekkelijk het gebeurde maar «tot 
op zekere hoogte » er was een andere laag van werkelijkheid waar
op de gebeurtenis geen vat had waarin alles wat er ook gebeurde 
rotsvast bleef zoals het hoorde te zijn » En verder « Er was immers 
nog enorm surplus aan werkelijkheid dat zich door dat soort dingen 
met liet bepalen of beperken maar onveranderlijk nieuwe mogelijkhe
den bleef scheppen i» De toegang of « sleutel» tot die werkelijkheid 
IS de «terugblik» of «souvenir» Door dat dubbel niveau wordt de 
werkelijkheid of het dagelijks bestaan zeer betrekkelijk, zelfs ijl Wat 
voor zin heeft het dan die dingen te vertellen of waarom nog vertel
len tout court' Kooiman begint trouwens zijn bundel Souvenirs met 
de zin «Eigenlijk valt er weinig te vertellen», en eindigt met «Ik 
begrijp met waarom ik u dit vertel» W e staan hier voor het Sartriaan-
se dilemma «vivre ou raconter» 

Kooiman houdt van het traditionele verhaal nog slechts een omhulsel 
over hij hanteert de techniek van de verpakking Een eigenlijke bete
kenis wil hij er met aan geven hij vergelijkt het verhaal met een siga
rendoos die hij als kleine jongen kreeg hij laat de doos leeg «Als 
omhulsel was het kistje volmaakt te noemen maar op het moment 
dat het iets moest bevatten ging die volmaaktheid verloren» De 
wereld van Kooiman is volstrekt amoreel asociaal De personages 
leven in een «grote stilte» hun bestaan verloopt als een film het 
roert hen met althans met wezenlijk ze gedragen zich als verdoof
den Dat is het geval met de hoofdpersoon uit De grote stilte (1975) 
waarin de idee van de dubbele werkelijkheid romantechnisch verder 
uitgewerkt word t De eerste laag wordt in een met nader genoemde 
Hollandse stad gesitueerd na de thuiskomst van de ik-figuur De 
tweede laag speelt zich af in een hotel in de stad Tiimoka waar hij als 
tienjarig jongetje met zijn moeder en tante gelogeerd had Dat gedeel
te wordt in de derde persoon of hij-vorm verteld Het is de laag van 
de « souvenirs » Beide lagen wisselen elkaar af zodat het hele ver
haal een soort geologische struktuur knjgt Psychologisch gaat het 
om een moeder-zoon relatie een moderne versie van het Oedipoes-
verhaal De zoon zoekt de plek op waar zijn moeder een verhouding 
had met een kelner In dat hotel brengt hij de nacht door met een bar
meisje Tussen heden en verteden ligt er een tijdspanne van twintig 
jaar De ik-figuur verkeert in een toestand van volkomen doelloosheid 
en machteloosheid De hele sfeer van de roman doet sterk Sar-
tnaans aan Technisch bekeken is het een knap opgebouwd boek 
Het geeft volgens mij een wereld weer waarop de mens geen greep 
heeft de ik-figuur is eigenlijk een zeer ongelukkig man Het bestaan 
wordt als een uitermate schizofrene situatie uitgebeeld 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Dirk Ayelt KOOIMAN, Souvenirs (1974) en De grote stilte (1975), 
Amsterdam, De Harmonie 

TWEEDUIZEND In het teken van 

"^J'JtZ i ZEISPREUKEN 
In 1809 vertelde de Utrechtse hoofd
onderwijzer Harrebomee over Zei
spreuken « Ze zijn een speelse uiting 
van de volksgeest • 

Ook Gezelle wist het « De spraak is 
het volk En het volk is de spraak Het 
zijn luimige gezegden uit het volk ont
sproten » Aristoteles vond omdat de 
volksspreuk van de gewone man 
kwam daarom met te versmaden is 
ze IS doorgaans krachtiger en rijke
lijker dan de spreuk van de geleerde 
man i 

Een paar citaten om aan te tonen dat 
de bundel Zei-spreuken door Daniel 
De Beul vergaard zo maar met het 
zoveelste boekje is om eens te la
chen 

Zei-spreuken gekruid met volkse 
waar- en schalksheden hebben zon 
populariteit verworven dat ze met 
meer weg te denken zijn uit onze 
gesprekken Alhoewel met het ver
vlakken van de dialekten zij zoetjes 
aan verdwijnen En dat is het zoveel
ste facet van het volksleven dat ver
dwijnt Het IS dan ook meer dan ver
dienstelijk dat juist nu een dergelijk 
boek verschijnt nog even op de val
reep 

Zei-spreuk omdat het altijd iemand 
anders is die het zegt die eigenlijk 
geciteerd wordt Een verdoken vorm 
om zelf iets met te moeten zeggen 
maar «fle andere» het te laten doen 

«Moet ik dat ook leren chef zei de 

leerjongen-schilder En hij zag zijn 
ploegbaas van de ladder vallen '» 

Samensteller De Beul heeft zijn verza
meling netjes alfabetisch samenge
steld van Advokaten tot Zottekens 

Het boek is geïllustreerd met ietwat 
eigenaardige — maar boeiende 
— tekeningen van Gilberte Braet 

Zei-spreuken komen vooral in de Ger
maanse landen voor met de Neder
landen als vermoedelijke wieg In 
Duitsland noemt men ze «Appologi-
sche Spruchworten » wat zoveel is als 
«zelfverdediging» Een begnp dat de 
waarheid zeer dicht benadert In zijn 
inleiding geeft de samensteller een 
paar voorbeelden hoe hij zelf in fami
liekring tot het vinden van Zei-spreu
ken kwam Verder citeert hij een 
reeks bekende literatoren als b v 
Vader Cats die hij de grootste spreu-
kendichter van de Nederlanden 
noemt 

Vlaams-aktuele onderwerpen komen 
ook aan bod als b v «Iedereen gelijk 
voor de w e t zei burgemeester Nols 
en de Vlamingen kregen maar een 
loket I» IS er zo eentje Onder hoof
ding repressie «Waar een volk leeft 
leeft oen recht zei de Vlaming en hij 
vloog weer eens in de gevangenis '» 

Over politiek « Het gaat veranderen 
zei de minister en het bier werd een 
frank duurder per pint i» 

Tot daar een greep uit de ellenlange 
reeks Zei-spreuken 

Ten slotte nog een woordje over de 
kunstenares die het werk illustreerde 
Haar tekeningen ademen een soort 
pointillisme er zijn inderdaad prak
tisch geen lijnen te merken soms 
naar het naïeve toe maar telkens 
eigenaardige juweeltjes met een tik
keltje surrealisme in 

Wij raden liefhebbers van volkse 
spreuken deze bundel ten zeerste 
aan Op de achtergrond hoor je 
bestendig de schatertach van Monus 
de god van de spot en de humor 

Daniel De Beul verwacht nog steeds 
Zei-spreuken liefst met een kleine 
omschrijving van herkomst Mis
schien komt er dan wel een tweede 
uitgave dit verdienstelijke werk aan
vullen dat nu reeds de pretentie heeft 
het eerste zo omvangrijke werk met 
Zei-spreuken te zijn 

Kakelen kan iedereen zei de boer tot de advokaat maar eieren leggen "> 

Graag een briefje aan Daniel De 
Beul, Profeetstraat 15, 2222 Ranst 
bij wie deze bundel (199 biz) in 
eigen beheer werd uitgegeven en te 
verkrijgen is 

JONGE POËZIE 
EfiOKROOM-fiEDiCHTEN 
Herlinde Kersten dient haar eigen 
dichtbundel Egokroom aan met een 
als ondertitel fungerend versje «een 
knng verzen/van mezelf/met de 
kleur/van mezelf» En inderdaad zijn 
het nogal ego-gekleurde gedichten 
Daarvan is ook Henn-Floris Jespers 
pp — die het voorwoord schreef — 
overtuigd hoewel hij zijn metodische 
uitleg door een soort waagspel-veron-
derstelling laat voorafgaan Hij 
schnjft «En met Hertinde Kersten 
hoop ik een winnend nummer te spe
len » Een uitleg rechttoe rechtaan, 
overeenkomstig de tastzin in woor
den van de jonge dichteres 
Een kijkje binnenin zichzelf kan nooit 
kwaad en Herlinde Kersten doet het 
niet op hermetische wijze maar ont
dekte daardoor de haar omnngende 
wereld die ze de wereld meedeelt 
Een onderhuidse verkenning Voorals
nog vaag maar beloftevol Nog wat 
gestremd in de uitdrukkingsvorm met 
terugdeinzend voor scherpe tegen
stellingen en met een kwetsbaar aan
voelen stelt de dichteres zich door 
haar werk aan ons voor 

Jammer dat de blanco-gedeelten zo 
dikwijls de schrale tekst overtreffen 

De uitgave werd verzorgd door de 
V Z W Open Knng Gent die aktief is 
op gebied van kunst en kultuurver-
spreidinq 

Herlinde Kersten Egokroom Uitga
ve " Open Kring» Blekenjstraat 43 
9000 Gent in de « Getuigenis Poëzie
reeks» nr 4-1975 120 fr 

DRIEMAJlLZEVENrSOOK 69 
«Een pretentieloos bundeltje poëzie 
door Wieter» is de ondertitel van 
deze kleine dichtbundel waarmee de 
auteur meteen zijn raar pseudoniem 
naast het simpel bloemetje op de 
omslag zet Frangois Hammei heet hij, 
maar hij vond de naam die hij «uit s 
broeders mond kreeg» ook met mis 
om er zijn debuut mee aan te kon
digen Vandaar dus Wieter 
Op eenvoudige wijze vertelt de au
teur over de dagelijkse dingen zoals 
tranen bloemen, de straat en de men
sen die ons omnngen kind, moeder 
geliefde Wanneer hij buiten die knng 
treedt spreekt hij zijn onbehagen uit 

over de anderen dwz de onsimpatie-
ke figuren Voor Wieter zijn de men
sen trots de automobilisten dwaas, 
de manager is vadsig en dom enz De 
banale dingen worden uigebreid tot 
begnppen als ouderdom liefde leed 
en sterven 

Onuitputtelijke aders voor de dichter 
maar Wieter karakteriseert een beet
je te naïef en maakt een te simplisti
sche indeling tussen goed en kwaad 
Wieters jonge jaren eindigen wan
neer de konsumptiemaatschappij pas 
goed begon Dat is misschien een ver-
klanng waarom hij zich afzet tegen de 
mensen van vandaag zij die op een 
dwaalspoor zijn naar het geluk want 
het geluk ligt in de vreugde om de alle
daagse dingen 
De poëzie van Wieter is zeer schema
tisch opgebouwd, hij rijmt al te graag 
maar schrijft een voor iedereen ver
staanbare taal En dat is ook heel w a t 
Ons inziens toont hij genoeg levens
lust om de paden van de poëzie ver
der te bewandelen 

Wieter (F Hammei) Driemaaizeveni-
sook 69 In eigen beheer F Hammei, 
Liersestwg 144, 2800 Mechelen 48 
bIz. 
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DE VERLOREN EER 

VAN KATHARINA BLUM 

De recente dood van Ulrike Meinhof 
heeft de gemoederen in de Bondsre
publiek weer fel aangewakkerd. Een 
serene benadering van de anarchisti
sche tendensen lijkt er dan ook min
der en minder mogelijk te zijn. Noch
tans kwam de Westduitse Nobelprijs
winnaar literatuur, Heinrich Böll, reeds 
in 1972 op voor een objektieve recht
spraak voor de leden van de Baader-
Meinhofgroep. Dit artikel verwekte 
echter heel wat opspraak en Böll 
werd door de sensatiepers en door 
een deel van de publieke opinie 
scherp aangevallen. Verontwaardigd 
publiceerde Böll daarop de kortroman 
"Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum» waarin hij nogmaals waar
schuwde tegen de door pers en poli
tie gezamenlijk veroorzaakte massa
hysterie t.a.v. anarchistische benden 
en hun vermeende sympatizanten. Te
vens was deze roman een felle aan
val tegen een welbepalalde schandaal-
pers (de sterk gekoncentreerde Sprin
ger-pers) waarvan Böll de vervalsen

de en demagogische mekanismen 
blootlegde. 
Volker Schlöndorff, één der waarde
volle namen in de rij der jonge Duitse 
filmers, verwezenlijkte reeds eerder 
samen met zijn vrouw Margarethe 
von Trotta de film « Strohfeuer». De 
verfilming van Bölls roman is opnieuw 
het werk van het echtpaar Schlön-
dorff-von Trotta. Deze hebben hun 
film duidelijk op de internationale 
markt willen richten en hebben dan 
ook, buiten enkele details, abstraktie 
gemaakt van de Westduitse werkelijk
heid. Katharina Blum is een geschei
den, jonge vrouw. In de opgepepte 
sfeer van een karnavalfeestje ont
moet ze Ludwig en het is liefde op het 
eerste zicht. Ludwig wordt echter als 
«verdachte» anarchist reeds drie da
gen lang angstvallig door de politie 
gevolgd. Wanneer de politie de vol
gende morgen met veel vertoon van 
machtsontplooiing het appartement 
van Kathanna binnenvalt blijkt Lud
wig door de mazen van het net 

geglipt. De kommissaris koelt zijn woe
de op Katharina. Deze laat zich ech
ter niet intimideren en weigert zich 
schuldig te laten verklaren voor misda
den die er geen zijn of die ze niet 
bedreven heeft. Maar zowel de politie 
als de sensatiepers hebben een 
slachtoffer nodig om de anti-linkse het
ze en de publiek angst voor anarchis
tisch terrorisme aan te wakkeren. 
Dus wordt Katharina — en mede 
haar familie en vrienden — door het 
slijk gesleurd. Wanneer Ludwig uitein
delijk toch gesnapt wordt en zelfs 
haar zieke moeder slachtoffer wordt 
van de meedogenloze metodes van 
de pers, is voor Katharina de maat 
vol. Met een dodelijk schot wordt ze 
wat men intussen van haar maakte: 
een anarchiste. 

De makers van deze film hebben het 
verhaal van Katharina Blum in een zo 
duidelijk mogelijke taal willen over
brengen ; hun film is overduidelijk een 
tesisfilm en die tesis hebben ze voor 

' een zo breed mogelijk bioskooppu-
bliek willen begrijpbaar en aanvaard
baar maken. Ze hebben hierbij echter 
de valkuil van de simplifiërende zwart-
wittekening niet weten te vermijden. 
Slechten en goeden worden bvb. 
ongenuanceerd diametraal t.g.o. me
kaar gesteld. Omwille van de commer
ciële verkoopbaarheid moest bvb. 
ook Ludwig tot de goeden behoren 
en sympatic kunnen opwekken bij de 
kijkers. En dus wordt dit personage 
zo vaag mogelijk gehouden, zodat 
men hem eerder als slachtoffer ziet 
van een onredelijke repressie dan als 
werkelijke anarchist In sommige scè
nes leidt de overtrokken zwart-witte-
kening zelfs tot een regelrechte kari
katuur of persiflage. Zo bvb. in de 
door de meeste filmcritici terecht ge
wraakte slotscène, waarin vanuit de 
in West-Duitsland inderdaad al te 
machtige sensatiepers zomaar de 
draak wordt gestoken met algemene 
begrippen als persvrijheid en pluralis-

Ondanks al deze bezwaren komt de 
film toch als boeiend over. Dat heb
ben de makers natuurlijk te danken 
aan de op zich toch boeiende tema-
tiek, maar heel speciaal ook aan de 
revelerende vertolking van het perso
nage van Katharina Blum door Ange
la Winkler Met een minimum aan 
gelaatsmimiek weet deze een maxi
mum aan gevoelsuitbeelding (van ont
reddering en vernedering tot machte
loos protest) te bekomen, zodat K? 
tharina een genuanceerd en volko
men geloofwaardig personage wordt 
Het blijft echter jammer dat een derge
lijke aktuele en belangrijke tematiek 
geen evenwichtiger verfilming te 
beurt viel. 

Hilde Dekeyser 

y 

LOEKI K N O L 

"A ls kind droomde ik van Doris 
Day en zag nnezelf op de TV, 
nnaar ik had helaas mijn naann 
niet mee en ik woonde in Vledder-
veen», aldus Loeki Knol op de 
hoes van haar recente, tweede 
elpee en In het liedje «Suyker-
buik». Zij heeft inderdaad noch 
haar naam noch haar afkomst 
mee. Wat ze echter wel meeheeft 
is haar stem die me wat aan Lies-
beth List doet denken én haar ver
tolkingstalenten. Dit alles tot spijt 
van wie het haar in Nederland 
benijdt. 
Ondanks prijzen die ze behaalde 
en medewerking aan radio- en tv-
programma's deden Loeki's eer
ste elpee en een eerste single het 
helemaal niet en in België bleef ze 
tot voor kort totaal onbekend. 
Een en ander bracht wel kontak
ten mee met mensen uit Herman 
Van Veens Harlekijnstal, wat uit
eindelijk leidde tot een tweede 
elpee die ik ronduit prachtig vind. 
Prachtig door de mooie, tot vele 
gevoelsnuances in staat zijnde, 
wat fluwelige stem van Loeki 
Knol. Prachtig zeker ook door de 
teksten van meesterschrijver 
Rob Chrispijn (verantwoordelijk 
voor zovele Van Veenpareltjes] 

en door de op maat van het voor
gaande geschreven muziek van 
Chris Pllgram, Herman Van Veen, 
Leo Unger en Erik van der Wurff 

•SaÖjg's;» 

*̂-|V.̂  

(die bovendien voor prima arran
gementen zorgde). Soms werden 
ook melodieën van buitenlandse 
oorsprong als basis genomen, 
o.a. van Ry Cooder, Kate McQar-
rlgle en Dory Previn. In elk" geval 
een goede keuze. 

In al deze nummers weet Loeki 
Knol telkens weer een grote over
tuigingskracht te leggen. Ze ver
tolkt eigenlijk niet zomaar, ze 
brengt haar teksten integendeel 
doorleefd, van binnenuit Dit is zo 
wanneer ze zingt over man-
vrouw-verhouding («Brand is er
ger », « Eiereëten », « Algebra » en 
«Plaatselijk een bui») maar ook 
wanneer ze zingt over volwas
sen-worden («Benul»), over hoe 
goed het vroeger was («Twee 
keer stampen »), over seks en zijn 
gevolgen (« O nee, nou ja »), over 
de verwoesting van de natuur 
(«King Kong kom»), over het 
tekort gedane kind («Van de 
prins geen kwaad »), over het luk-
se-medelijden van het rijke wes
ten (« Luxe ») of gewoon over zich
zelf en haar gekke naam («Suy-
kerbuik »). 

Intussen kwam Loeki Knol met 
haar nummer «Algebra» hoog in 
de Nederlandstalige Top-10. Een 
verdiend sukses. Hopelijk zet het 
velen aan niet alleen de single 
maar ook de elpee aan te schaf
fen (Harlekijn 2925 514). 

Hilde 

f ^i ^ L ' ^ e l k e week een ^ ^ 

TI^NTOONSTIÜLLIMi 

ORANJEHUIS 

volkse kunsttempel 

in 't hart van de stad 
Verleden week opende de ons niet onbekende Hugo Schiltz « Antwerpen zien 
in het Oranjehuis», een ekspositie stadszichten van een 25-tal, meestal vrij ama
teuristische schilders. De tentoonstelling die het hele toeristische seizoen te 
bekijken valt ontstijgt nauwelijks de goede bedoelingen, maar het Oranjehuis 
zelf is enige aandacht beslist wel waard. Het gaat namelijk om een uit volledig 
privè-initiatief gegroeid multi-funktioneel kultuurhuis dat het zich tot taak gesteld 
heeft de kunst tot het wérkelijk gewone publiek te brengen... en dat, zo lijkt het 
daarin nog slaagt ook. 

De initiatiefnemer is een entoesiaste, jonge koopman in sporttekstiel die met z'n 
Oranjehuis een oude droom in vervulling ziet gaan: de kunst integreren in 
zoveel volkse aktiviteiten dat het grote publiek er gewoon niet aan voorbij kan 
gaan. Het Oranjehuis herbergt dan ook twee grote ekspozitie-zalen, een teater-
tje voor work-shop aktiviteiten, statige salons voor vergadenngen en natuurlijk 
de onontbeerlijke installaties voor bierverbruik, terwijl op de ruime binnenkeer tij
dens de week-ends een ruil- en antiekmarkt gehouden wordt. Het typische bij dit 
alles is dat deze hele infra-struktuur gratis ter beschikking gesteld wordt van wie 
dan ook : je hoeft dus geen naam te zijn om aan de muren of op het podium te 
komen, je moet er gewoon naartoe gaan en een afspraakje met Bert de Bruyne 
versieren. Logisch dus dat de kwantiteit de kwaliteit ver overtreft, maar dat 
deert de organizator geenszins: « Mijn doel is nu al bereikt de mensen komen 
om te kijken, om te praten. Sedert de opening van de kunstmarkt kwamen hier 
al meer dan 15.000 bezoekers over de vloer en toonden wij al werken van 107 
schilders, waaronder een aantal bekende, maar ook volslagen onbekende. En 
daar gaat het me om, de mensen uit hun schelp krijgen. Door op populaire wijze 
jaarlijks voor meer dan 50.000 frank aan prijzen toe te kennen onder de ekspo-
zanten, lokken wij de schilders, zowel de beroeps als de zondagskunstenaar... 
en door het organiseren van een veelheid aan nevenaktiviteiten laten wij het 
publiek zijn drempelvrees overwinnen. Daar hebben we dan allemaal baat bij.» 

Bert de Bruyne, volkse visie op de kunst 
Foto, Bruno Vetters. 

IK BEN EEN POSITIEF REAKTIONAIR 
Het pand dat nu de naam Oranjehuis draagt ligt aan de Antwerpse Hoogstraat 
in een drukke volksbuurt op nauwelijks een goeie honderd meter van het Stad
huis. « Het is te gek » zegt Bert de Bruyne, « de Antwerpse stadvaderen kenden 
dit prachtige Empire-pand niet eens, nu is de befaamde samensteller van de 
Gids voor Oud Antwerpen, George van Cauwenbergh, hier een trouw bezoe
ker. Zo zie je maar wat er allemaal nog kan. Nee, de naam Oranjehuis is dan ook 
niet toevallig gegeven, mijn lijfspreuk heb ik van de grote Willem zelf overgeno
men : Point n'est besoin d'espérer.. je weet wel. Wel is het een historische toe
valligheid dat het huis vroeger toebehoorde aan een notoire orangistische fami
lie, daarover bestaan trouwens een aantal prettige anekdotes. Weet je dat wij 
uit de kelders hier liefst 30 containers aan vuilnis verwijderden, dat er hier 3 
maanden lang met man en macht dag en nacht gewerkt is ? » 

Een stilzitter is Bert de Bruyne dus niet en het pleit voor hem dat hij los van te 
merkantilistische opties zijn idee gestalte heeft gegeven. Zijn zelfvertrouwen 
werkt aanstekelijk : « Noem mij maar een positief reaktionair. Ik ben het met heel 
die elite-kunstbeleving niet eens, maar ik ben geen afkraker, ik zorg gewoon 
voor een positief alternatief. Hier moet ieder kreatief mens aan zijn trekken 
komen, wij streven naar het kreëren van uitingsmogelijkheden, naar het geven 
van kansen aan mensen die tot dusver nergens kansen kregen. Ook voor het 
publiek, want wij stellen aan de ekspozanten maar één eis, de verkoopprijzen 
moeten héél demokratisch zijn. Wij nemen dan ook maar een kommissie die 
slechts een fraktie is van wat de zogezegd echte galerijen vragen. Het Oranje
huis wil gewoon alle zuilen doorbreken: ideologische, sociale, artistieke». 

De oogmerken zijn dus ambitieus, maar feit is dat — al wemelt het Oranjehuis 
nog van schoonheidsfoutjes en al moet het totaalpeil van de tentoonstellingen 
dringend opgetrokken worden — het initiatief flink op weg is om zijn bedoe
lingen waar te maken. Er komt veel volk in het Oranjehuis, de sfeer is er gemoe
delijk, er is van alles en nog wat aan de hand... en er hangen honderden schilde
rijen. Een bezoekje mag dus best 

Oranjehuis, kunstmarkt en galerij, 
Hoogstraat 69, Antwerpen, 
ook tijdens het weekeinde geopend. ^ 
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Z o w a t t ien jaar geleden terug stak 
het fenomeen «V laamse fo lk» de 
kop op De vetkui f had zijn t i jd 
gehad, men liet de haren groe ien 
De elektr ische gitaar, eens het sim-
bool van muzikaal sukses, k reeg 
een konkur ren t in w a s h b o a r d en 
mondharmon ika Elvis Presley 
moes t de plaats ru imen voo r Bob 
Dylan, de Beat les begonnen hun 
opgang, in eigen land k reeg de 
kleinkunst vaste voe t Ferre Gr ig-
nard w e r d een naam w a a r m e e in 
het bui tenland kon u i tgepakt wor
den W a n n e s V a n de Ve lde gaf de 
s tar t aan de opgang van een 
reeks vo lkszangers die teruggre
pen naar oude liedjes en dansen 

O p jaarmark ten en vo lks fees ten 
t rokken spe lemannen in oude boe-
renkledi j door de s t ra ten waa r 
k lompenmakers , mandevlechters , 
orgeldraaiers en karrekol lever-
koops te rs de goede o u w e ti jd 
even deden her leven Elke s t reek 
had zijn volkszanger, zijn liekes-
g roep 

't A l lenkante toog men op zoek 
naar oude liedjes, oude muziekin
s t rumenten, vo lksdansen, oude 
keukenrecep ten In dat kader kre
gen f i lmen als « Mira » en « Louisa » 
onve rhoop te kansen 

Sinds 1969 werden ongeveer 
30 LP's met volksmuziek op de 

markt gegooid wat bewees dat 
een publiek voor handen was. 
Nu heel de rage als een val lende 
ster op ons a fkomt kunnen wi j ons 
de v raag stel len Wat heeft het 
allemaal opgeleverd ? Nu de mor
ning after aanbreekt «en de rook 
om je hoofd is verdwenen » even 
stand van zaken opmaken. 

M e t Herman Dewi t en zi jn v r o u w 
Rosita Tahon van 't Kl iekske, de 
meest suksesvol le t roep van deze 
rage, g ingen wi j p ra ten over wa t 
voorb i j IS en (misschien) nog ko
men gaat 

In Kester, in V laams-Brabant , wo 
nen ZIJ in een gezell ig boerder i j t je 
aan een wege l die ver lo ren loopt 
in de v ruch tbare ve ldbu iken van 
het schat t ige Pajot ten land Even 
achter de pas omgep loegde land-
rug IS een au tos t rade gep land 

« Z o gauw ik dat wist, zegt Her
man Dewit , ben ik bij al de land
bouwers die hier grond hebben 
aan huis geweest. Dit land mag 
niet verwoest worden, daarvoor 
is het te schoon !» 

Even na vier uur komt het zes jang 
dochter t je Anne leen van school 
Vanui t de w o o n k a m e r kan je haar 
zien aankomen door de bomen die 
net in bloei s taan De hond wil per 
se het huis uit o m haar b laf fend te 
ve rwe l komen 

't KLIEKSKE: 

In augustus 1971 vertrok 't Kliekske voor het eerst op huifkartocht door Vlaande
ren Voor de troep van start ging werden de instrumenten nog even gestemd zo 
waren de fotografen ook tevreden De twee hiuifkartoctiten door Vlaanderen 
betekenden de definitieve doorbraak van 't Kliekske 

« WAAROM G 
VAN HET V 

Wat IS uw konkluzie na zeven jaar in 
de stiel ^ 

Herman Dewit « Dat wij een mekanis-
me in gang hebben gestoken om een 
stuk van ons verleden dat definitief 
dreigde verloren te gaan, te behouden 
van totale ondergang Vooral wat ons 
instrumentarium betreft is die penode 
zeer belangnjk geweest Muziekinstru
menten kun je wel ergens vinden maar 
ze bespelen is vaak met meer mogelijk 
en zelfs af te raden Daarom dienden 
ze dringend te worden nagemaakt 
Een vaststelling het is toch eigenaar
dig dat wanneer iets mode geworden 
IS plots alles kan Dat is toch positief 
W I J dreigden een belangrijk deel van 
ons kunstpatrimonium onherroepelijk 
te verliezen Denk maar eens aan 
onze monumenten Dnevierden van 
Brussel is om zeep Nu richt men een 
monumentenjaar in Altijd net iets te 
laat » 

BEGELEIDING? 

Herman Dewit kreeg de dag dat wij 
hem opzochten een bnefje van de 
fiskus De man kondigde zijn bezoek 
aan om de inkomsten van t Kliekske 
van 1973-74 te bekijken 

Heeft 't Kliekske dan geen of te weinig 
belastingen betaald ^ 

Herman Dewit «Zeker betalen wij 
belastingen en met een klem beetje 
Maar het belastmgssisteem bij ons is 
dermate slordig en ingewikkeld dat je 
ook hier van een tipische Belgische 
warboel kunt spreken, een warboel 
waar je echt met aan uit kunt De 
bestaande wettelijke maatregelen wor
den gewoon met toegepast Wij heb
ben ooit eens hier aan huis, met een 
aantal Vlaamse artiesten vergaderd 
om dat probleem te bespreken Wat je 
dan allemaal aan rare anekdoten te 
horen knjgt is onvoorstelbaar 
Iemand als Will Ferdy van wie gewe
ten IS dat hij zijn administratie zeer kor-
rekt bijhoudt krijgt zelf geen kop aan 
die rompslomp » 

Misschien is de sociale begeleiding 
een kursusonderdeel van de Klein-
kunstakademie te Antwerpen •? 
Herman Dewit «Daar zou ik sterk 
aan twijfelen Er wordt hier zo weinig 
gedaan om de jonge kunstenaar so
ciaal en administratief te begeleiden In 
Nederland waar we de laatste jaren 
zeer veel werken zit dat allemaal jaren 
voorop Roel Slofstra de Fnes met wie 
WIJ samenwerken in het populaire 
radioprogramma <• Onder de groene 
linde » knjgt van staatswege een ver
goeding wanneer hij met optreedt dus 
geen inkomsten heeft Zo kan hij op 
dagen dat hij met «werkt» ernstig aan 
zijn repertoire sleutelen en toch kop 
boven water houden i» 
WIJ van t Kliekske zijn met vier men
sen professioneel als wij geen optre
dens hebben dan hebben wij met de 
minste inkomsten » 

Het protest van de Vlaamse zangers 
heeft hoog opgelaaid, maar is onder
tussen gekoeld Wat is jullie mening 
over dat protest •? 

Herman Dewit «Wij gaan akkoord 
met dat protest Gebrek aan kwaliteit, 
zegt de BRT i Vlaamse kunstenaars 
maken zeker kwaliteit Maar wat ge
beurt er allemaal met op onze radio
zenders"? Waarom krijgt iemand als 
Miei Cools die in Nederland zeer hoog 
gekwoteerd staat geen kansen op 
onze radio"? Hoor je de Elegasten 
nog "? De fout zit hem hier, iemand met 
een suksesnummer wordt gewoon ka-
potgedraaid Als de rage voorbij is ver
wacht men nieuwe suksessen Komen 
die nieuwe suksessen met dan krijgt 
die zanger geen kans meer Heeft men 
met tot in den treure Willem Vermande-
re « Blanche met z'n perd » laten zin
gen 7 Achteraf nog wat gehoord van 
Vermandere "̂  De man heeft achteraf 
werk gebracht dat stukken beter is 
Men stelt zich geen problemen meer 
over de kwaliteit wanneer er geen inte
resse meer is Een indroeve mentaliteit 
die al heelwat artiesten parten heeft 
gespeeld » 

Waarom hoor ye t Kliekske nooit op 
de hitparade'' 

Herman Dewit « Die kans hebben wij 
gekregen maar steeds eensgezind ge
weigerd Een liedje als «Bellingen» 
b v , zou daarvoor in aanmerking kun
nen komen Maar zoiets is voor ons 
zeer gevaarlijk Je gaat pijlsnel de 
hoogte in en dan komt de val des te 
harder aan Volksmuziek is geen vane-
te Kijk eens naar de Kadullen en hun 
<• Boemlala » Hoor je nog wat van hen 
nadat ze versleten werden voor ple
zante jongens die mets liever doen 
« dan een kieksken fretten » Nee de 
hitparade is mets voor ons ' » 

N E D E R L A N D 

Wat doen jullie eigenlijk in Nederland "^ 
Herman Dewjt «Na onze twee huif-
kartochten door Vlaanderen werd er 
een tocht dwars door Nederland ge
pland De mensen die ons daarbij 
moesten helpen kwamen echter met 
de voorbereiding met klaar zodat alles 
in het water viel Wij zijn dan toch in 
Nederland geraakt maar langs «de 
gewone weg» zaaloptreden Van 
daar was het maar een stap naar 
radio en TV Het is allemaal zeer snel 
gegaan Kun je je dat voorstellen dat 
hier aan huis, in Kester Nederlanders 
komen om samen met ons een optre
den te bespreken"? In Nederland gaat 
alles ernstig daar komen de mensen 
naar de voorstelling omdat ze van 
volksmuziek houden In Vlaanderen 
omdat ze bij de vereniging zijn die de 
avond organizeert In Nederland 
treedt je op in de schouwburg in 
Vlaanderen moet je vragen om a u b 
tijdens de voorstelling met door te 
gaan met bier te bestellen 
W I J hebben in Nederland ook veel 
voorstellingen gegeven in kweekscho
len en in konservatona In de voormid
dag wordt een referaat over volksmu
ziek gegeven nadat de leerlingen eerst 
in eigen buurt op zoek waren gegaan 
naar oude liedjes Wij sluiten de voor
middag met een optreden van een uur 
af In de namiddag houden wij een 
voorstelling met uitleg over de oude 
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A 

HJSEEN JAAR 
r VOLKSLIED?» 

instrumenten. Samen met de leer
lingen maken wij dan eenvoudige in
strumenten die zij, eens zelf in het 
onderwijs, met hun leerlingen kunnen 
maken. Het einde van de dag is één 
happening waarbij iedereen meedoet. 
Iets dergelijks zou bij ons ook kunnen 
maar mag voorlopig niet. Geen centen 
en het dialekt is er te veel aan. Noch
tans heeft de jeugd genoeg interesse 
vooral voor onze instrumenten. Het is 
ook verkeerd dat onze volksmuziek 
niet aan de konservatoria gedoceerd 
wordt. In de meeste landen, vooral in 
de Slavische, is de volksmuziek de 
basis van het muziekonderwijs. Hier 
schijnt volksmuziek gemeen te zijn. 
Vandaar komt ook dat het grote 
publiek zo weinig interesse heeft voor 
klassiek, omdat die zo weinig volks is.» 

Belangrijke, ervaringen opgedaan in 
Nederland 7 

Herman Dewit : «Vlaanderen heeft in 
de revival een belangrijke rol ge
speeld. In Ierland en in Groot-Brittan-
nië was die reeds eerder bezig. Toen 
alles hier op zijn hoogtepunt stond 
begon men in Duitsland en in Frankrijk 
ook wat in die richting te doen. In Wal
lonië is het eigenlijk nooit goed van de 
grond gekomen. [Zopas vernamen we 
dat de RTB festivals gaat inrichten 
waar volksliedjes aan bod zullen ko
men en dit vooral onder impuls van 
zanger Julos Beaucarne] 
In Nederland was het materiaal reeds 
lang voor handen maar men had geen 
uitvoerders. In het Nederlands Volks
liedarchief te Amsterdam zitten zowat 
40.000 liedjes met muziek en al netjes 
opgeborgen. Een ploeg van acht men
sen o.l.v. Ate Doornbosch heeft het 
ganse land afgerotst om «liedjes te kol-
lekteren» Alles staat netjes in drie
voud (!) opgetekend.» 

EN BIJ O N S ? 

Herman Dewit : «Droef, werkelijk 
droef! De kommissie Volkslied is een 
onderdeel van de kommissie Volkskun
de. 

De sekretarls van die kommissie 
mag maar een half uur per week 
besteden aan zijn werk voor de volks
liedjes. De slordigheid die daarbij ten
toon gespreid wordt Is hemeltergend. 
Voor BRT-Brabant hebben wij een 
paar jaar terug voor het programma 
Koemerschap liedjes verzameld en 
op steekkaarten en band vastgelegd. 
Heel die santeboetiek Is foetsie, ver
dwenen ! Het archief van de vroegere 
Kommissie voor het Oude Volksl ied 
bestaat niet meer. Gewoon verdwe
nen, weg ! Niemand weet waar ! Moch
ten wij een voorstel doen, dan zou 
vanaf morgen een ploeg van staats
ambtenaren de straat op moeten om 
alles wat ons nog rest aan lied, 
muziek, dans en instrument netjes te 
verzamelen In een volwaardig ar
chief. Het zou verdraaid niet te vroeg 
zijn !» 

Wat zegt men in het buitenland over 
onze volksmuziek ? 

Herman Dewit : « Het spreekt vanzelf 
dat volksmuziek niet aan één land cf 
streek gebonden is. Je kunt van de 
Middellandse zee tot in het hoge Noor
den alle vanaties van onze volksliedjes 
vinden. Maar ons Vlaams instrumenta
rium is zeer gegeerd en goed gekend 
in gans Europa. Hier aan huis komt 
heel Europa instrumenten kopen. Na 
Euranje is de groep Eister Silberflug 
hier geweest om instrumenten te ko
pen. Er is b.v. een zeer grote vraag 
naar doedelzakken. Maar wie kan die 
bouwen ? Wie kan doedelzak aanle
ren ? Je moet ze ver gaan zoeken 
want aan de muziekkonservatoria 
vindt men doedelzak maar gemeen, 
dus... 

Het Pajottenland is anders een tref
punt van instrumentenbouwers. In 
Meerbeke tegen Ninove laboreert 
Ghislain Potvlieghe aan .zijn wereld
wijd bekende orgelpijpen, in St.-Mar-
tens-Bodegem werkt de Duitser An
dreas Glatt, in Affligem (Hekelgem) 
bouwt een Japanner violen en hier in 
Kester zit Herman Dewit in zijn te klein 
geworden werkhuisje... 

WIJ Z I J N GEEN BELGEN !» 

Herman Dewit : «Nederland is op dit 
ogenblik weg van de volksliedjes. Her 
en der steken namaak-kliekskes de 
kop op maar voor echte spelemannen 
vragen ze daar toch nog Vlamingen.. 
Zo spelen we vaak samen met John 
Lundström. [De groep «De familie 
Klepkes », Iddergem, trekt ook regelma
tig naar Nederland, nvdr). 
Mies Bouwman kondigde ons in haar 
show als «Belgen» aan. Wij hebben 
daar prompt op geantwoord dat wij 
Vlamingen zijn en dat Belgen eigenlijk 
met bestaan. 
Wij traden ooit samen met de Bretoen
se zanger Glenmor op voor een frans-
talig publiek te Brussel. Glenmor vertel
de zijn publiek over de lage streken 
van Parijs tegenover zijn volk en dat 
wij, Belgen, in een paradijs leven... Wij 
hebben ons, toen het onze beurt was, 
eens kwaad gemaakt tegen Glenmor 
en hem duidelijk gezegd dat de frans-
taligen met ons hetzelfde doen als 
Parijs met Bretanje. Glenmor wist dat 
blijkbaar met en bood zijn verontschul
digingen aan... 
In het buitenland verslijt men je gemak
kelijk voor Belgen en dat zijn wij niet I . 
De groep « De Vlier» maakte ooit eens 
een plaatje voor Japan. Op de hoes 
hadden de Japanners iets tipisch Bel
gisch afgedrukt. . een vaas van Val 
Saint Lambert! De Vlier was daar met 
zo gelukkig mee...» 

Wat nu de rage uitloopt ? 

Herman Dewit : «Jaren terug hebben 
wij het klaargespeeld van onze hobby 
ons beroep te maken. Ik zat in de rekla-
mewereld, Oswald, de broer van Rosi-
ta werkte op de luchthaven, Wilfried 

In Kester zijn de vier van 't Kliekske graag geziene gasten. Herman en Rosita lei
den er een volksdansgroep. Bij een onvervalst volkslied hoort een onvervalste geu
ze! 

was leraar klassieke gitaar. De drieko
ningenavonden van 1969 waarop het 
allemaal begon ligt ver achter ons, wij 
speelden en zongen op 't gehoor. 
Onze eerste LP werd eigenlijk te 
vroeg geboren, wij hebben hard ge
werkt en zullen dat de volgende jaren 
ook nog doen. 
Voorlopig is er nog heelwat werk in 
Nederland. Nog drie jaar zullen we in 
«Onder de groene linde» optreden. 
Voor de onmiddellijke toekomst liggen 
twee LP's op de werkplank. Eén met 
muziek voor het massaspel « De passi-
fikatie van Gent» van Louis De Mees

ter, een tweede met de muziek van 
Marieke van Nieumeghen waarvoor 
wij de muziek verzorgden. Verder (en 
Herman haalt met de nodige eerbied 
een beduimeld boekje uit de kast) het 
uitwerken van een pas ontdekt muziek-
boekje van een speelman uit Viane-
Moerbeke (Oost-Vlaanderen) uit 1743. 
Het bundeltje — in handschrift — 
bevat voldoende muziek om er een 
paar LP's mee te vullen 
Je ziet geen werk te kort. Misschien 
maak ik van mijn huidige hobby, instru
menten bouwen, mijn beroep...» 

Maurits Van Liedekerke 

N U M M E R 4 ! 

Zopas verscheen van 't Kliekske de 
vierde LP. Deze vierde krachttoer is 
zo mogelijk nog de meest geslaagde. 
(CBS-S81275). De uitgever hoopt er 
mee ver buiten de grenzen te geraken, 
de eerste rezultaten wijzen in de goe
de richting. De hoes bevat een kleurrij
ke afbeelding van 26 platen, de boeren-
kermis voorstellend. Bij elk van de 
nummers (18) bevindt zich een begelei
dende tekst met herkomst en gebruik
te instrumenten die ook staan afge
beeld. Onthouden wij dat van de 
gebruikte éènhands-fluit het instrumen-

tenmuzeum van Brussel geen enkel 
inlands eksemplaar bezit. Herman De
wit bouwde er naar tekeningen uit de 
15e eeuw. Hetzelfde met de vedel die 
gebouwd werd naar een afbeelding in 
het zuidelijk portaal van de basiliek te 
Halle. 

De LP bevat zowel (Frans-)Vlaamse 
als Hollandse volksliedjes. Zij gaat ook 
boven de Moerdijk, heeft een Neder
lands-Franse tekst en een aparte la
ding vertrekt naar Japan en de Ver
enigde Staten ! 
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WOORDEN EN DADEN 

Er rijst heel wat verzet tegen de aan
stelling van Guy Thys als opvolger 
van Monne Goethals aan het hoofd 
van de nationale sjottersploeg Guy 
vi/as namelijk zowat de enige kandi
daat die géén trainersdiploma van de 
Heizelschool kon voorleggen Het is 
inderdaad nogal zottekens dat de 
bond een school opricht, dat hij de 
kandidaat-trainers bezweert de 

'school te doorlopen, en de klubs aan
zet de produkten ervan aan te wer
ven, en dan, als hij zelf een trainer 
nodig heeft, precies de man neemt die 
de lessen mét volgde De uitleg van 
de bond dat hij tot dusver de beste 
rezultaten behaalde, betekent o 
mets Die rezultaten hangen van heel 
andere dingen af — o m geld — dan 
van de persoon van de trainer 

VULGAIR 

WIJ zijn hier in Vlaanderen al wel 
zover geëvolueerd dat wij met direkt 

meer aan het gillen slaan bij het zien 
van wat bloot, of dat wij met meer 
paars en rood uitslaan als ergens het 
woord voorbehoedsmiddelen valt 
Maar tussen dat en autokoersen aan
trekkelijk willen maken door de auto's 
te beschilderen met meisjes in hun 
blootje, of er geld uit te kloppen door 
de auto's te bepleisteren met reklame 
voor voorbehoedsmiddelen, schijnt er 
ons een verschil te liggen Het verschil 
namelijk tussen wat we maar eens zul
len noemen volwassenheid en vulgari-
teit Als de sport het met meer waar 
kan maken zonder vulgaire middel
tjes, dat men er dan ineens de sport 
afneme en «open en jploot» met de 
seks voor de pinnen kome Dan 
weten wij tenminste waar we aan toe 
zijn 

TE KOOP 

Als de kranten de woorden van Mon
ne Goethals mm of meer getrouw heb
ben weergegeven, mag iedereen ver
trekken bij Anderlecht Eerst de 'Ol-
landers die met zo opgetogen waren 

„SLOEKER 

De voetbalbond Is zinnens te gaan 
doen zoals de andere mensen, en 
subsidies vragen aan de staat. Hij 
meent — het aantal •• mambers > In 
aanmerking nemend —, recht te heb
ben op pakweg vijftien miljoen. 

Tot dusver heeft de BVB die subsi
dies nooit gevraagd. Hij kreeg een 
gedeelte van de opbrengsten van de 
pronostiekmaatschappijen, en was 
daarmee tevreden. 

Nu is hij dat niet meer. De inkomsten 
van de pronostiekmaatschappijen 
zijn niet méé gestegen met de le
vensduurte, en dus ook het aandeel 
van de voetbalbond niet. De grote 
reden daarvan de staat heeft de tier
ce op de paardenkoersen toegela
ten, en er zijn steeds meer Belgen 
die hun centen liever verliezen aan 
paarden dan aan sjotters 

Verder heeft de staat beslist dat 
amateur-sjotters zo maar, zonder dat 
de klub moet vergoed worden, dada 
mogen zeggen en elders gaan spe
len. Ten slotte heeft de staat er nog 

op aangedrongen dat voor sjotters 
sociale rechten dienen betaald zoals 
voor gewone mensen, en ook dat 
kost de klubs en de bond veel poen. 
Kortom, Lowie and hls boys winden 
dat de staat de bond verhindert 
serieus zijn brood te verdienen, en 
dus zal de staat boeten. Na. 

Als de staat die 15 miljoen afdokt, 
zal daar alweer een cent van ons bij 
zijn. Daarom menen wij het recht te 
hebben over dit alles het onze te 
danken. 

En dat is het volgende : wij denken 
dat de sjotterij in ons land vanwege 
de gemeenschap al véél meer voor
delen krijgt — onder de vorm van 
installaties, onderhoud, subsidies, 
terreinen, vrijstelling van taksen enz. 
— dan de andere sporttakken Om 
niet te spreken van niet-sportieve 
organizaties, zoals bij voorbeeld de 
kulturele 

Men heeft in Nederland die voorde
len geraamd op 5 miljard, en wij 
nemen maar aan dat het in België 
niet veel minder zal zijn. En voila, wij 
vinden het nogal «sloeker» nog 15 
miljoen te vragen als men onder een 
of andere vorm al 5000 miljoen 
krijgt. 

Moesten wij minister zijn (een goeie, 
hé''), wij zouden die 15 miljoen 
afdokken, en al de andere voordeel
tjes (ter beschikking stellen van 
gemeentelijke stadions en zo) verbie
den. 

met de komst van wonderman Rai-
mundo en behorend tot een «ras» 
waarvoor onze Monne met bepaald 
overloopt van bewondering Een aan
tal jongeren mogen ook vertrekken 
En de Mon zou er zelfs geen graten in 
zien dat Rensenbnnk naar Real Ma
drid zou gaan, hoewel hij nog voor 
een hele tijd bij Anderlecht onder kon-
trakt staat Natuurlijk zou dat Real 
een slordige cent kosten Enfin, als wij 
Mon zo bezig horen, dan krijgen wij 
de indruk dat men m Anderlecht zal 
moeten oppassen, of hij verkoopt 
« den al» En wat een klubliefde zeg, in 
die moderne voetbalondernemingen 

BRUSSEL IN DE KOU? 

In Vlaanderen en Wallonië -gaat men 
ongestoord verder — een beetje 
overdreven volgens ons — met het 
bouwen van stadions, zwembaden, 
sporthallen, het ene al grootser en luk-
sueuzer dan het andere 60 % daar
van wordt betaald door de staat Nu 
beginnen de Brusselaars echter te kla
gen dat ZIJ in de kou blijven staari 
Waar moeten zij achter die 60 % aan 
henge len ' Bij de Vlaamse minister 
die met geneigd schijnt «Vlaams 
geld » te besteden voor frankofonen •? 
BIJ de Waalse, die wel zegt dat bijna 
90 th van de Brusselaars de taal van 
Molière spreken (maar dan veel be
ter), maar daarom nog met scheutig 
schijnt om 90 % van de onkosten 
voor zijn rekening te nemen "> Hoe 
dan ook, wij denken dat de Brusse
laars hun part wel zullen krijgen Men 
kan het zich in België moeilijk anders 
voorstellen 

VEEL TE DUUR 

Laten wij op geen trank kijken Met ver
lies dat de olimpische spelen zullen 
nalaten in Kanada alléén zal schom
melen tussen de 40 en 50 miljard 
frank Als men daar nog de enorme 
sommen bijtelt die alle landen uitge
ven om een aantal van hun jongens 
en meisjes toe te laten aan dat cirkus 
deel te nemen, dan moet men tot een 
onoverzichtelijk totaal komen Wij heb
ben er mks tegen dat men om de vier 
jaar eens samenkomt vanuit alle hoe
ken van de wereld om eens wat aan 
sport te doen, maar het stoot ons 
toch een beetje tegen het hoofd dat 
men daarvoor iedere vier jaar de men
sen zoveel miljarden uit hun zakken 
klopt in ruil voor wat ja, voor wat 
eigenlijk "̂  Wat hebben wij eraan Men 
zal dat allemaal toch eens serieus 
moeten gaan herzien, als men met wil 
dat het op een goeie dag helemaal 
gedaan is 

MOEILIJK 

W I J hebben al eens «onder onze bot
ten » gekregen omdat wij de zaken in 
het Beize handbal verkeerd interpre
teerden — volgens sommigen althans 

— maar de heren zullen moeten toe
geven dat ze de zaken met eenvoudig 
maken Zo staat de provinciale afde
ling Brabant met meer achter haar ver-

- tegenwoordiger in het uitvoerend ko-
mitee, de heer de Pauw, die vervan
gen wordt door de h Robert, hoewel 
de h de Pauw meteen ook nationaal 
voorzitter is Omdat de h de Pauw 
afgedankt werd, nam de andere Bra
bantse vertegenwoordiger, de h Rin-
geot ontslag, en hij zal dus moeten 
vervangen worden De man die de 
beste kans maakt om hem op te vol
gen, zou de heer de Pauw zijn Die 
dan meteen ook gerechtigd zou zijn 
zijn kandidatuur te stellen voor een 
volgende legislatuur als bondsvoorzit
ter Knoop het allemaal maar aan 
elkaar 

GEEN PATATTEN.MAAR... 

Als het met juist is moeten ze het 
maar zeggen, maar wij hebben uit goe
de bron gehoord dat de sjotters van 
Anderlecht 250000 knotsen verdien
den met het ene matchke dat ze 
tegen West-Ham speelden Dat was 
de finale Zij speelden ook de halve 
finale, de kwart-finale en de schiftings
wedstrijden Totaal bedrag zoiets van 
een dik half miljoen ' En met hun jaar
wedde, hun premies, hun profijtjes, 
hun matchen in de nationale ploeg, 
hun tornooitjes en dies meer een jaar
lijks inkomen van om en nabij de twee 
miljoen "^ Voor ons part mag het hoor, 
WIJ vragen met beter dan dat iedere 
werknemer goed zijn brood verdient 
Maar wat er in onze harde boerenkop 
met goed in kan is dat al dat geld in 
ruil voor niks wezenlijks (een paar uur
tjes tijdverlies tenslotte] geschonken 
wordt door mensen waarvan een gro
te hoop geen patatten meer eet 
omdat ze te duur zijn 

VONNIS 

De voetbalbond heeft uitspraak ge
veld in de zaak La Louviére, klub die 
ervan beschuldigd werd een tegen
strever te hebben willen omkopen 
Vermits er straffen gevallen zijn en 
hoewel beroep nog altijd mogelijk is, 
zullen WIJ wel moeten aannemen dat 
er inderdaad een poging tot korruptie 
was De straffen lijken ons normaal 
de klub verwezen naar een lagere 
afdeling, de spelers die als tussenper
soon fungeerden een jaar geschorst, 
de trainer (de grote schuldige"?) le
venslang Met een strafbepaling zijn 
WIJ het met eens dat de klub 20 % 
van de verleden jaar ontvangen be
dragen moet betalen Daarmee raakt 
men, dachten wij, een aantal mensen 
die met heel de zaak mets te maken 
hebben, maar die uit klubliefde (ja, 
aan de bazis bestaat dat nog) wat 
centen bezorgden aan de klub, onder 
welke vorm dan ook 

VAN DAG... 
• M A A N D A G : Moeder voetbal
bond heeft geklapt, en Jef zit in de 
mizerie Voor eeuwig en één dag 
Heeft hij nu nog een «boke » te eten ' 
• D INSDAG: Men zal in Kanada 
met de olimpische loterij verdergaan 
tot 1979 Daartegen hoopt men stille-
kensaan uit de «poef» te raken 
• W O E N S D A G : Hebben wij goed 
gehoord '^ Is Bellevue dood ' ' Voor de 
Anderlecht- en bierliefhebbers het 
gaat om een paard • DONDER
DAG : Weer iets nieuws geleerd de 

voetbalkalender wordt beschouwd 
als een stuk artistiek werk Jawel 
• VRIJDAG • En dan is er die me
neer uit Middelkerke die altijd naar 
Anderlecht naar de voetbal komt, 
omdat hij zo graag penaltys ziet 
• ZATERDAG- Koers in onze 
straat Met ons erbij staan er zes men
sen te kijken Wij rekenen onszelf dus 
bij de mensen • Z O N D A G : Heeft 
de koning zijn tiketje betaald als hij in 
Brugge naar de voetbal ging Met zijn 
opslag kon het er anders wel af, 
dunkt ons . . . T O T D A G 

STERREN WORDEN GEBOREN 

Verleden week werd gezegd dat 
men lang gemeend heeft dat een 
ster in het begin van haar bestaan 
blauw van kleur is, en zeer heet, en 
dat ze nadien en naarmate ze 
afkoelt wit, geel, oranje en rood 
wordt, om dan haar bestaan te ein
digen als uitgedoofd hemelli
chaam. 
Nu denkt men er echter anders 
over, al bestaat er ten slotte nog 
geen volstrekte zekerheid. 
Zeer eenvoudig gezegd, zou een 
ster ontstaan uit concentratie van 
materie — gewoon onder de in
vloed van de gravitatie — die over
al in de kosmos aanwezig is, en die 
wij vanop aarde zien onder de 
vorm van nevels. Die materie is 
afkomstig van andere sterren, 
waardoor ze uitgestoten wordt. De 
materie die geconcentreerd wordt 
IS aanvankelijk koud. Sterren wor
den dus koud geboren. Meestal is 
het ook zo dat binnen de nevels 
meerdere sterren tegelijk ontstaan. 
Naarmate de materie zich onder 
Invloed van de gravitatie concen
treert, wordt de druk binnenin gro
ter, en Stijgt de temperatuur. In de 
loop van tientallen miljoenen jaren 
loopt ze op tot miljoenen graden. 
Men zou dit de fase van de prae-
Ster kunnen noemen. 
Zodra de ster een temperatuur 
bereikt van laten we zeggen 5 a 10 
miljoen graden, is de temperatuur 
bereikt waarop de kernfuzie be
gint, dit wil zeggen waarop de 
atoomkernen zich verbinden tot 
kernen van een andere soort. Zo 
bij voorbeeld in de zon verbinden 
vier waterstofkernen zich tot één 
heliumkern. Daarbij komt energie 
vrij, die wij kennen als de straling 
van de sterren. 

Zodra de kernfuzie begint, is de 
eigenlijke ster ontstaan. Men zegt 
dat de ster haar evenwichtstadium 
bereikt heeft. 
Kleur, temperatuur, spektraaltype 
hangen af van meerdere faktoren, 
zoals bij voorbeeld de massa ma
terie en de samenstelling ervan. 
Wat er ook van zij, de ster neemt 
plaats op het Hertzsprung-Russell-
diagram op een bepaalde plaats, 
en blijft op die plaats net zolang 
als ze in haar evenwichtsstadium 
verkeert. 
Dit laatste verschilt essentieel van 
wat men vroeger dacht, en wat 
bovendaan dit stukje bondig ver
meld wordt. 
Het komt simpel gezegd hierop 
neer dat men vroeger dacht dat de 
ster ontstond in geweld van vuur, 
en nadien langzaam uitdoofde (dus 
het HR-dlagram doorliep], en dat 
men nu aanvaardt dat de ster koud 
gevormd wordt, door druk voldoen
de opgewarmd wordt om aan de 
kernfuzie te beginnen, en dan voor 
een lange periode haar kenmerken 
(of plaats op het HR-dlagram) be
houdt. 
Hoelang hangt weer af van de mas
sa. Maar dat is weer een ander ver
haal. 

^SilM^S^ 
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Tl'-PROGMMMK^? 

20 MEI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Kim en zijn vrienden 
18 40 Kom op je verhaal 
1915 Allemaal beestjes 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Doorgang 

Een korte tekenfilm 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1500 Het kleine huis op de praine 
1600 Schooltelevisie 
1845 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
19 05 EO-kinderkrant 
19 30 Windkracht 16 
1955 De Amish mensen uit het 

verleden dokumentaire 
2040 Nader bekeken 
21 10 Van u wil ik zingen 
21 25 Ten slotte 
21 50 Machiavelli 
2310 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Terra Afrika dokumentaire 
1930 Dat ik dit nog mag meema

ken 
2000 Nieuws 
20 25 Achter het nieuws 
2040 Daar komen de schutters 
21 15 Koning klant 
21 40 Varas internationale 
2250 Achter het nieuws 
23 25 Gedicht 
2326 Den Haag vandaag 
2341 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
1810 1 2 3 J'ai vu 
18 30 Le temps des valises 
19 58 Conseils d education sanitai

re 
19 00 Bergeval et fils 
1925 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 A vous de choisir 
2035 Nada 

Franse film (1974) 
22 40 Le carrousel aux images 

Aansluitend nieuws 

21 MEI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Vingerpoppen 
1915 De Olympiade 
1845 Dag aan dag 
1910 K T R C 
1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 Moderne tijden 

Film van Charlie Chaplin 
2205 Inspraak de weg terug 
2255 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Van nature dokumentaire 
1950 NCRV-spnngtrofee 1975-

1976 
2055 Onder behandeling 
21 35. Nieuws 
21 50 Praten met de minister-pre

sident 
2200 N C R V s open boek 
22 45 Nee, eerlijk met i 

TV-spel 
2310 Muzikale dagsluiting 
2315 Nestgeur en voorkeur do

kumentaire 
2340 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Avros toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
20 25 Hardhei 10 Duitse televisie

film 
21 55 De gebroeders Hammond 
2245 Televizier magazine 
23 30 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
1810 1 2 3 Ja i vu 
1830 Sept sur sept 
19 00 Reflets du liberalisme 
1930 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 Les sentiers du monde 
21 20 Le Lien 

VS-Zweeds drama 
Bergman (1971) 

' Aansluitend nieuws 

22 MEI 

BRT 

14 30 Doe mee 
1500 Scott de heldhaftige Engel

se film (1948) 
Kwot ook voor kinderen 

1800 Ti-Ta-Tovenaar 
1805 Disneyland 
1855 Eskapade 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen-show 
21 10 Terloops 
21 55 Kruis of munt 
2245 Nieuws 

NED. 1 

1030 Teleac 
1500 Nieuws 
1532 O gaat dat zo"? 
1615 Familieportret Dokumentai

re 
1710 De film van ome Willem 
1740 Aken 
1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Rallycross 1976 
1955 Cirkus Ahoy 
20 50 Avro's sportpanorama 
21 35 Nieuws 
21 50 Pepe Lienhard show-orkest 
2200 Hardheid 10 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1855 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 The Flintstones 
19 30 Kareltjes kolderieke kaprio

len 
1950 t Zand 33 
2025 Als de nacht valt, thriller 

(1964) 
2200 Brandpunt 
2240 De Olympische Spelen 
23 30 Nieuws 

RTB 

1235 
1330 
1400 
1445 
1500 
1630 
1700 
1745 
1855 
1900 
1930 
1943 

1945 
2015 
2045 

2230 

Tele —Regions 
TV Femmes 
Schooltelevisie 
Landbouwmagazine 
Interwallonie 
Loisirs actifs 
Folllies 
A vos marques 
Les Pilis 
Spectacles 
Antenne-soir 
Conseils d'education sanitai
re 
Nieuws 
Le jardin extraordinaire 
Fantomas se dechaine 
Franse film Kwot reeds 
voor tieners 
Nieuws 

mm 
23 MEI 

BRT 
9 00 Doe mee 
930 Allemaal beestjes 

1000 Eucharistieviering vanuit 
Merksem 

11 00 Konfrontatie debat 
1200 Nieuwsmagazine voor 

gehoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1400 Bordeaux-Parijs reportage 
15 00 Herrie met 2B 
1515 Labyrint 
1810 Koningin Elisabehtwedstrijd 

voor viool 
1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1850 De redder Film 
1900 Het huis waarvan wij 

dromen 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 De dag waarop de Paus 

gekidnapt werd Blijspel 
2210 Dr Eduard Wirths SS-arts 

in Auschwitz Dokumentai
re 

2305 Nieuws 

NED. 1 

14 30 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Het programma met de 

muis 
16 27 Sport extra 
1655 Voetbaluitslagen 
17 00 Vesper 
1730 Bencht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1855 TV-informatie voor Turken 
19 00 Nieuws 
19 05 De viool film 
19 30 Peter Tsjaikovsky 
2015 Twee op de wip, toneel 
2210 Oronoque dokumentaire 
2255 Humanistisch Verbond 
2315 Nieuws 

NED. 2 

18 25 Woord voor woord 
1830 Ti-Ta-Tovenaar 
1835 De kinderen van nummer 

47 A 
1900 Panoramiek 
1915 Studio sport 
2030 En hoe zit het nou met 

Sien? 
21 05 De wonderbaarlijke beginja

ren van de film 
21 30 Nieuws 
21 35 Informeel over onze toe

komst 
22 35 Naar het oosten TV-spel 
2310 Nieuws 

Donderdag 20 mei - RTB 

N A D A (1974) 
Politieke politiefilm die boeit dank 
ZIJ de filmische zeggingskracht 
van kineast Claude Chabrol Zo
wel het geweld en het fascisme 
van de politie als het terrorisme 
van de revolutionairen krijgen een 
veeg uit de pan 

Vri jdag 21 mei - BRT 

M O D E R N T I M E S (1936) 
Satirische komedie van Charlie 
Chaplin Film met tragische en 
sociale inslag die uiteenvalt in 
sketches vol originele zuivere hu
moristische invallen Niet te mis
sen 

Vri jdag 21 mei - RTB 

THE T O U C H (1971) 
Konventioneel verhaal op interes
sante wijze verfilmd door Ingmar 
Bergman De krisis bij de hoofd
personages openbaart een zoe
ken dat dieper peilt dan knus fat
soen en ongebonden non-konfor-
misme Met Elliott Gould en Bibi 
Andersson 

Zaterdag 22 mei - RTB 

F A N T O M A S SE D E C H A I N E 
(1965) 
Tweede uit de De Funes-Fanto-
masreeks Burleske versie van 
een moderne aktiefilm verwezen
lijkt door Andre Hunebelle 

RTB 

1030 
1100 
1300 
1305 
1355 
1400 
1445 

1550 
1557 

1715 
1725 
1810 

1845 
1930 
1945 
2020 

21 15 
2200 

Ulysse 
Fête de la jeunesse lalque 
Nieuws 
Concertissimo 
Arts-hebdo 
Bordeaux-Parijs 
La petite maison dans la 
praine 
Calimero 
Le grand ocean Dokumen
taire 
Sportuitslagen 
Carrefour 17 
Koningin Elisabethwedstnjd 
voor viool 
Sportweekend 
Antenne-soir 
Nieuws 
Les brigades du tigre Feuil
leton Zesdelige tv-reeks 
van Victor Vicas 
La memoire singuliere 
TV 7-club Nieuws 

24 MEI 

BRT 

1800 Ti-Ta-Tovenaar 
18 05 Klèin, klem, kleutertje 
18 20 Hond op de vlucht 
1845 De rooien en de blauwen 

Animatiefilm 
18 50 De Olympiade 
1940 De weerman 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 De kroniek van de familie 

Adams 
2200 Nieuws 
2220 Koningin Elisabethwedstnjd 

voor viool 

NED. 2 

/an de 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Kleine wonderen 

grote natuur 
1915 NL Diskoshow 
20 00 Nieuws 
20 25 Socutera 
2030 Billy two hats, western 

(1974) 
2215 Aktua TV 
23 05 Nieuws 

NED. 1 

1045 
1845 

1855 
1905 
1930 
2020 
21 15 

2135 
22 25 
22 30 

Schooltelevisie 
TV-informatie voor Surina-
mers en Sunnaamse Neder
landers 
Nieuws 
The Flinstones 
Mijl op zeven reportage 
Van Speyk-show 
Uit de agenda van een bis
schop 
In de keuken van Berend 
Uitzending van Symbiose 
Nieuws 

RTB 

1403 Schooltelevisie 
1810 1, 2 3 J'ai vu 
1830 TV-femmes Damesmagazi

ne 
1900 Katoliek-Godsdienstige uit

zending 
1930 Lundi sports 
1945 Nieuws 
2015 La machine TV-film 
21 55 Koningin Elisabethwedstnjd 

voor viool 

25 MEI 

BRT 

1800 Ti-Ta-Tovenaar 
18 05 Wickie de Viking 
1830 De Olympiade 
1910 Gastprogramma 
2015 Liedjes over stenen 
2040 Zuid-Afnka 

Reportage 
21 35 Koningin Elisabethwedstnjd 

voor viool 
Aansluitend Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 

1855 Nieuws 
1905 De geheime schatten van 

de Rode Zee 
19 30 Zo vader, zo zoon 
2000 Nieuws 
2025 Baron Benjowski 
21 55 Hier en nu 
22 35 Tot besluit 
2240 Den Haag vandaag 
2255 Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 TV-informatie voor Span

jaarden 
1855 Nieuws 
1905 Mash 
1930 Fats Domino bij Willem 

Duys 
2000 Hardheid 10 ^ - -
21 35 Nieuws 
21 50 De nacht van het hart 
0000 Boksen Mohammed Ali — 

Richard Dy,nn 
2240 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
18 00 1 2, 3 J ai vu 
1830 Seniorama 
19 00 Bergeval et fils 
1930 Antenne-soir 
1945 Nieuws 
2015 McCloud Feuilleton 
21 10 Qui de d r o i t ' 
21 50 Koningin Elisabethwedstnjd 

voor viool Nieuws 

\':-*^ 
26 MEI 

BRT 

1630 Tip-top 
1745 Ti-Ta-Tovenaar 
1750 Atelier 
1850 Bonanza 
1945 Nieuws 
2015 Het meisje van de TV 
2040 Morgen komt weer een 

heerlijke dag 
Dokumentaire 

21 50 Koningin Elisabethwedstnjd 
voor viool 

2320 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1530 Pas «65» 
1600 Kijkdoos 
1640 De reizen van Kim 
17 OS De trom van Pandoera 
1815 Teleac 
1845 Verkeers(p)licht 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
1950 Zendtijd politieke partijen 
2000 P K 
21 05 n Nieuwe lente 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
23 35 Studio sport 
2300 Sprekershoek 
2315 Nieuws 
2330 Lied van de week 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Jouw wereld mijn wereld 
19 30 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 De Waltons 
21 20 De ooievaar veroordeeld 

tot uitsterven 
2205 EO-metterdaad, dokumen

taire 
22 30 Van u wil ik zingen 
2245 Ten slotte 
2250 Nieuws 

RTB 

14 00 Etat de siege Frans-Duits-
Italiaanse film (1972) 

1645 Feu vert 
1825 Tempo 
1855 Chapi-Chapo 
19 00 Bergeval et fils 
1925 Antenne-soir 
19 45 Nieuws 
2020 Lecole du cirque de Mos-

cou 
21 30 Koningin Elisabethwedstnjd 

voor viool Aansluitend 
Nieuws 
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Een KB-krediet naar maat̂  dat telt! 

U hebt ongetwijfeld ook plannen. Lang ge
koesterde plannen, meermaals gewikt en gewo
gen. Hun verwezenlijking vergt geld. Een krediet 
kan hier het passende antwoord .zijn. Wij zouden 
geen Kredietbank heten moesten wij u niet kun
nen helpen. 

Er zijn vele soorten van krediet: o.m. een 
gamma commerciële kredieten, investeringskre
dieten (met of zonder overheidssteun), persoon
lijke leningen en financienngen, te veel om hier te 
behandelen. 

Kom eens praten over kredietmogelijkhe-
den, vormen, voorwaarden, overheidssteun... 

Eén zaak is zeker: u kunt zich geen situatie 
inbeelden waarvoor u bij ons niet te rade kunt. 

Krediet is een kwestie van vertrouwen. Iets 
om onder vier ogen te bespreken. 

Mensen die vooruit willen hebben een 
duwtje nodig en zo'n duwtje geven wij graag. Kom 
eens langs: wij staan klaar! 

Wie vooruit wil 
heeft een duwtje nodig 

Wij nemen graag tijd voor u 

m KREDIETBANK 

M 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58 
1800 VILVOORDE 
TEL 02/25103 86 
Alle grote uitgaven 
en ook alle kleine 

p v b a 
LIERSEVLOERHANDEL 

Lisperstraat 49 — 2500 Lier 
Tel 031 /801471 
P'TW "0-1067 059 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
(031/3745 721 

BOUWBEDRIJF 
LUCILEGEMS 

Vaartstraat 9 - 2251 MASSENHOVEN 

Uit sympathie 

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

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Neusden Limburg 

RESTAURANT DE XVI ' EEUW 

Lakenstraat 120 1000 BRUSSEL 

Uitgebaat door eer echte Tunesische 

Vlaamse vriend 

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

P V B A R o m D E C R A E N 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 — 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

ELECTRA B R E E p v b a 
Electro — Groothandel 

Boneputstraat 38 — 2690 BREE 
011 /461188 - 4624 77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013 /441742 - 441743 

MIELE - AEG - LINDE 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 t « 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Hanevetdiaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268 1402 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES 

EM Z O O N ANDRE 
KerkwegS 1760 Roosdaal Stri jtem 

Tel 054/33 37 56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02) 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS VES70NS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
^leenhouwersvesl 52 Antvntpsn Tel 03 31 35 83. 

Nederlandse danne lerares aninnatn-
ce dramatisctie kunst met ervanng 
zoekt betrekking of opdrachten in 
Vlaanderen (Antw/erpse omgeving) 
Kontakt via oud-senator Van Haegen 
doren G Gezellelaan 63 3030 Hever 
lee N64 

Jongeman 24 jaar ongehuwd en vnj 
van legerdienst met diploma boekhou
ding BI en ervanng zoekt passende 
betrekking in de omgeving van Aalst-
Gent-Brussel Kontakt opnemen met 
Jan Caudron tel 053/704064 N65 

Zoeken een passende betrekking 
1 Man (49 jaar) ruime ervanng in 

aankoopdienst van bedrijf 
2 Jonge regentes in de weten

schappen (24) 
3 Bediende-boekhouder (50) 
4 Boekhouder ( + soc en fisk wet

geving) (50) 
5 Jonge Dr in de Scheikunde (25) 
6 Boekhouder (53) 
7 Bediende (52) o m ervanng 

dienstoverste in verzekenngswe 
zen 

8 Technisch Ingenieur Scheikunde 
(25) 

9 Magazijnier (55) licht werk vol-
of deeltijds 

10 Jonge man (21) diploma Latijn 
Wetenschappelijke 

11 Gediplomeerde tolk (30) 
12 Jonge Dr in de Rechten (25) 
13 Jonge dame zoekt passend kan 

toorwerk 
14 Jonge dame A6 /A2 + Handels

regentaat 

Schrijven of telefoneren naar senator 
Wim Jonssen Louisastraat 31 2800 
Mechelen - tel 015-41 35 96 N66 

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-
t ie w e e k b l a d Nf i2 

Betrekking aangeboden in bednjf 
omgeving Wetteren Aan echtpaar 
man arbeider vrouw huisbewaarster 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator Oswald van Ooteghem tel 
091 307287 

N 63 

Zoeken werk 

• Technisch ingenieur elektronika 
specialisatie komputer zo mogelijk m 
Brussel of omgeving 

• Diëtiste liefst in de arrondissemen
ten Brussel of Leuven 

• Programmeur I B M tevens hou
der van diploma middelbaar onder
wijs ekonomische afdeling 

• Kinderverzorgster 

• Medische sekretaresse 

Schrijven naar Vic Anciaux 
p/a Drukpersstraat 20 1000 Brussel 

N67 

MILJONAIR ! 
U ? Misschien 

NATIONALE 
LOTERIJ 

HOGE LOTEN : 

1 X TWAALF MILJOEN 
5 X ÉÉN MILJOEN 
3 X EEN HALF MILJOEN 

T R E K K I N G E L K E W O E N S D A G 

WIJ 14 
20 MEI 1976 


