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PROF. GERLO: 

DE GRENZEN VAN BRUSSEL 
LIGGEN VAST, VOORGOED! 
Op een herdenkingsbijeenkomst te Brussel vorige dinsdag, die druk werd bij
gewoond door talrijke vooraanstaande Vlamingen van diverse opinies, vierde 
het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen zijn tienjarig bestaan. 
Bij die gelegenheid werd de tekst bekendgemaakt van een « plechtige oproep 
tot onze landgenoten », in navolging van Stijn Streuvels en Herman Teirlinck 
(in 1959) ondertekend door acht bekende Vlaamse schrijvers, die representa
tief zijn voor de onderscheiden opinies in Vlaanderen. Daarin vragen zij met 
aandrang dat de nu getrokken grenzen tussen Vlaanderen, Wallonië en ds 
Brusselse agglomeratie onaantastbaar zouden blijven. 
In hun ' oproep • schrijven Louis-Paul Boon, André Demedts, Marnix Gijsen, 
Hubert Lampo, Maria Rosseels, Gerard Walschap, Albert Westerlinck en 
Anton Van Wilderode o.m. 
• Iedereen zou moeten weten dat Brussel geografisch geen grensstad is, 
maar aan alle zijden omgeven is door Vlaams grondgebied ; dat Brussel histo
risch een Vlaamse stad is», even Vlaams als Antwerpen en Gent, en dat zijn 
wereldvermaard kultureel patrimonium Vlaams is. Iedereen zou moeten 
weten dat de verfransing van Brussel eerder van recente datum is en dat die 
verfransing geen natuurlijk verschijnsel is geweest, maar door sociaal-ekono-
mische druk werd afgedwongen. 
Dat de Vlamingen deze stad niet volledig willen herwinnen, dat zij rekening 
houden met het feit der frankofone bevolking, is het sprekend bewijs van hun 
grote gematigdheid, redelijkheid en werkelijkheidszin. Dat is hun grote en 
bestendige toegeving ». 

Professor 4/o/is Gerio, gewezen rek-
tor van de Vrije Unrversitelt van Brus
sel en huidig voorzitter van het Over
legcentrum zat de herdenkingsverga
dering voor. HIJ gaf eerst het w/oord 
aan de h. AD. De Cuyper, voorzitter 
van het Vlaanris Komitee voor Brus
sel. Deze vertolkte de opvattingen 
van de Brusselse Vlamingen. 
Kategoriek verwerpt hij de dneledige 
gewestvorming, en wil Brussel enkel 
een biezondere plaats toekennen in 
een tweeledige gewestvorming. De 

Brusselse Vlamingen maken deel uit 
van de Nederlandse Kultuurgemeen-
schap, en moeten bijgevolg deel kurv 
nen uitmaken van de wetgevende 
organen van deze gemeenschap. 
De Brusselse Vlamingen willen Brus
sel beperkt zien tot de huidige 19 
gemeenten, en wensen de faciliteiten 
in de zes randgemeenten afgeschaft 
zien. De 19 gemeenten van de agglo
meratie worden het best samenge
voegd tot één enkele grote gemeente. 
Onze grote taak en moeilijkste taak. 

aldus de h. De Cuyper, bestaat erin 
de Brusselaars van Vlaamse her
komst er bewust van te maken dat zij 
deel uitmaken van de Vlaamse ge
meenschap van 6 miljoen en de 
Nederlandse kultuurgemeenschap 
van 20 miljoen mensen. Brussel mag 
geen Franse stad worden. 
Na hem schetste de h. Clem De Rid
der, mede-stichter en oud-voorzitter 
van het O W de wordingsgeschiede
nis van dit unieke Vlaams dialoog- en 
strijdcentrum, dat hij hielp tot stand 
brengen toen hij nog sekretaris-gene-
raal was van het Davidsfonds. 
Vervolgens schetste prof. Adriaan 
Verhulst, voorzitter van het liberale 
Willemsfonds de historiek van het 
Overiegcentrum in het licht van de 
verhouding gelovigen en vrijzinnigen 
in Vlaanderen. Tot slot van deze 
belangwekkende bijeenkomst hield 
prof. GerIo een aandachtig beluister
de toespraak. Wij komen daar in ons 
volgend nummer op terug. Stippen 
we vooraf aan dat prof. Gerio de vol
strekte noodzaak van de Vlaamse 
eenheidswil stqrk onderstreepte om 
het algemeen-Vlaamse doel te berei
ken • een tweeledige bondsstaat in 
het toekomstige federale Belgiè. Om 
dat doel te bereiken, aldus GerIo, mag 
Vlaanderen echter geen grondgebied 
meer willen prijsgeven. Ook het fede
ralisme mag niet worden betaald met 
Vlaamse grondgebied. De grenzen van 
Brussel liggen vast, voorgoed' 

BELACHELIJKE BESCHULDIGINGEN • 
In de pers van woensdagochtend 
werd gemeld dat er tegen de VU-par-
lementsleden, die het kabinet van 
minister Michel bezetten, een ge
rechtelijke vervolging wordt inge
spannen. 
De beschuldiging zou als volgt lui
den : smaad aan de minister, inbraak 
met geweld, vernieling van afspan
ningen, samenscholing in de Wet
straat en beschadiging van meubi
lair. 
Te gek om los te lopen, maar het 
schijnt de justitieheren ernst te zijn ! 
Laten wij die < beschuldigingen» 
even onder de loep nemen. Voor
eerst die > smaad » aan minister Mi
chel, die door de kontestanten een 
- inciviek» werd genoemd. Als men 
morgen alle betogers, die liefelijkhe
den aan het adres van ministers roe
pen of op borden meedragen, voor 
de rechtbank moet gaan brengen, 
dan zullen de rechtbanken nogal 
werk op de plank krijgen ! 
• Inbraak met geweld». Dit is ge
woon een leugen. De manifesteren
de paHementsleden zijn door de 
openstaande deur Michel's kabinet 

binnengewandeld, zonder ook maar 
enig • geweld > te gebruiken. 
« Vernieling van afspanningen >. Dit 
slaat wellicht op het feit dat zij in de 
balkonleuning boven de Wetstraat 
twee kleine nageltjes klopten om 
hun spandoek < Nols buiten, Michel 
inciviek > vast te maken. 
« Samenscholing in de Wetstraat». 
Dat is al te kras: de Wetstraat is de 
straat waarin, elke dag dat er zitting 
is, de parlementsleden samenko
men. Het is bij manier van spreken 
htm straat in Brussel. Mogen zij 
voortaan er enkel nog wandelen mak-
simum met zijn drieën ? 
Ten slotte de beschuldiging • het 
meubilair te hebben beschadigd •. 
Dat is een verhaaltje dat vanuit het 
kabinet van Michel maar al te gretig 
de wereld is ingestuurd. De VU-par-
lementsleden hebben in het kantoor 
van de minister, noch daarbuiten, 
ook maar enig meubilair vernield. 
Het enige wat zij deden was het voor
zichtig voor de deur schuiven van 
enkele meubelen, en het plaatsen in 
de deurkieren van smalle houten 
spieën, om een snelle overrompeling 

door de rijkswachters tegen te gaan. 
Dat is alles. Zij zelf hebben NIETS 
vernield. Het zijn de rijkswachters 
die de schade hebben aangericht 
Met koevoeten hebben ze de deur 
letterlijk opengebroken. (Zie foto op 
biz. 12-13). Daarna stormden zij over 
alles heen de kamer binnen, brekend 
en krakend, als goldt het een bestor
ming in ooriogstijd ! ok het overvloe
dige gebruik van traangas veroor
zaakte schade. 
Het is duidelijk dat de rijkswacht 
aldus tekeer ging op bevel van minis
ter Michel zelf. Gaf hij dit bevel tot 
vandalisme om er — met de mede
werking van Franstalige journalisten 
— nadien een lekkere • story» van 
te kunnen maken tegen de Volks
unie ? Of wilde hij een zeer vlugge 
ontruiming van zijn bureau uit vrees 
dat de VU-belhamels daar iets zou
den vinden dat zij beter niet onder 
ogen krijgen ? 
Over de 2 maten en 2 gewichten die 
worden aangelegd om dergelijke ak-
ties van parlementsleden te beoorde
len, willen wij het volgende week 
even hebben. 

FDF EN RW WILLEN DE VLAMINGEN 

DUIZENDEN 

BETREKKINGEN ONTFUTSELEN 

Vorige vrijdag, omstreeks 12 u. 30 en terwijl de kabinetsraad aan het vergade
ren was over de kwestie-Schaar tjeek, bezetten 16 VU-parlementsleden het 
bureau van minister Michel aan de Brusselse V\/etstraat (zie ook bIz. 12 en 13). 
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Op het 39e Vlaams-nationaal Zangfeest, dat in het teken stond van het - federa
lisme met twee; sprak voorzitter Portier harde taal (zie ook bIz. 24) 

Hooguit een duizendtal manifestanten weren opgekomen om het patetisch FDF-
vertoon mee te maken. Er waren nogal wat Waalse hanevlaggen te zien, en ook 

enkele PSB-vlaggen. (zie ook bIz 3) 
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SPI€0 DE VLAAMSE PERS 
De uitdagende houding van minister Micliel, die vorige donderdag nog dierf 
zeggen aan Gazet van Antwerpen dat hi| voor de zaak Nols > materieel de tijd 
niet vond» was de volgende dag al vergeven door de brave longens van de 
katolieke Vlaamse pers Enkele maanden vóór de gemeenteverkiezingen 
moet er terug op de koppen gebonkt worden van de gevreesde politieke kon-
kurrent de Volksunie. De grote woorden van Tindemans voor de TV over 
' anarchie en totalitarisme > vielen dan ook totaal uit hun verband als daarna 
door een getrouw beeldverslag van de TV de ware verhoudingen konden aan
getoond van de aktie van onze 16 parlementsleden. 
DE STANDAARD doet wel erg optimistisch na de regeringsbeslissing waar 
nog steeds geen naam van de te benoemen bijzondere kommissaris, noch de 
datum van het begin van zijn werkzaamheden werd aangeduid. HET 
BELANG VAN LIMBURG, dat zo krijgshaftig had gedaan tegen Nols, heeft nu 
ook weer terug de oude vijand ontdekt HET VOLK zou moeten leren de vio
len te stemmen binnen zijn zelfde blad. De hieronder afgedrukte tekst waren 
beschouwingen op bladzijde twee. Op biz. 4 werd het echter- «dat de parle
mentaire onschendbaarheid wegens heterdaad niet kon worden toegepast en 
dat de VU-aktie nog een gerechtelijk staartje zou krijgen ». Wie zaterdag
avond het preekje van Willy Claes hoorde tegen de Volksunie en de <• bedreig
de demokratie », dacht aan de koningskwestie en André Renard-aktles en kon 
dan vergelijken. Ondertussen leze Willy best eens wat de radikale socialisten 
van LINKS denken over de schijndemokratie zoals die op het Socialistisch 
Kongres werd opgevoerd. 

De Standaard 
De aanduiding van een speciaal kom-
nnissaris voor Schaarbeek kon na het 
arrest van de Raad van State en het 
uitdagende kommentaar daarop van 
burgenneester Nols met langer uitblij
ven Premier Tindemans heeft ten vol
le zijn verantwoordelijkheid op zich 
genomen En tenslotte heeft minister 
Penn begrepen dat er geen andere uit
weg meer was, wilde men mninister 
Michel niet in een onmogelijke toe
stand maneuvreren 
Het FDF zal allicht protesteren en pro
beren druk te oefenen via RW-voorzit-
ter Gendebien Dat behoort tot de 
naweeën van zo'n beslissing De 
hoofdzaak is dat de wet wordt geëer
biedigd Er wordt een einde gemaakt 
aan een bestuurlijke regeling, die door 
de Raad van State een eerste maal 
met een voor de Vlamingen vernede
rende apartheid werd vergeleken, en 
de tweede maal ten gronde werd ver
nietigd 

TIET JELAHC YAK UHBUBC* 
«Terloops ook nog dit we begrijpen 
dat de Volksunie, zoals trouwens de 
hele Vlaamse publieke opinie, ge
griefd was door het lamlendige getreu
zel van minister Michel, na het ver
strijken van de aanmaningstermijn 
voor Nols Maar dat mag nog geen 
reden zijn om het kantoor van de 

(W. Luyten) 

minister te bezetten en te bescha
digen zoals gisteren gebeurde Be
zwaarlijk IS vooral het feit dat het 
amok werd gemaakt door parlements
leden die toch over andere en meer 
demokratische instrumenten beschik
ken om hun ongenoegen te ventile
ren Voor de bezettingsaktie van de 
VU kunnen we dus alleen maar mis-
pnjzen opbrengen, ook al omdat elke 
aanslag op het prive-dekor van een 
individu een fascistoïde achtergrond 
heeft 
Hopelijk kunnen we nu eindelijk een 
eindpunt zetten achter het infame 
feuilleton van Schaarbeek De publie
ke opinie kan Nols niet meer horen of 
zien en de regering heeft andere kat
ten te geselen » 

Het Volk 
« Hun aktie kan misschien bij een deel 
van de bevolking sympathie opwek
ken, maar het stemt tot nadenken 
over de geestesgesteldheid van die 
genen die verondersteld worden de 
parlementaire demokratie te doen eer
biedigen door er over te waken dat 
de wetten worden toegepast De 
manifestanten hebben hun parlemen
tair mandaat misbruikt om de wet te 
overtreden door huisvredebreuk te 
plegen en de orde te verstoren Zij 
wisten op voorhand dat zijn, dank zij 
hun parlementaire onschendbaarheid, 
met zullen gestraft worden De Kamer 

of de Senaat hebben immers nog 
nooit de moed opgebracht om de 
onschendbaarheid van sommige van 
hun leden op te heffen zodat op hen 
de wetten kunnen worden toegepast 
die voor elke burger gelden 
Door deze aktie hebben de VU-parle-
mentairen zich bewust boven de wet 
gesteld, in feite hetzelfde wat Nols 
doet op een ander vlak Hun houding 
zet bovendien de speciale bescher
ming waarvan de parlementsleden 
genieten, op de helling Zij zijn er de 
oorzaak van dat binnenkort stemmen 
zullen opgaan om de parlementaire 
onschendbaarheid af te schaffen 
Hun speciale rechten geven hen im
mers ook speciale plichten Indien zij 
dit niet beseffen dan moeten zij maar 
voor de rechtbank komen, juist zoals 
leden van TAK en Amada die om 
gelijkaardige feiten worden vervolgd 
en veroordeeld 

«WIJ dachten dan ook dat het kon
gres van zaterdag daartoe de gele
genheid zou bieden Wij komen bedro
gen uit Naar verluidt is er geen spra
ke van nog een lota aan die tekst te 
wijzigen, komt er van een grondige 
diskussie evenmin iets m huis, en wor
den WIJ enkel opgeroepen om met 
handgeklap en hoera-geroep kennis 
te nemen van de tekst Het kongres 
(dat tot een morgenzitting beperkt 
wordt) zal, naast de toespraken van 
de rapporteur en van de partijvoorzit
ter ook veel fanfaregeschal moeten 
aanhoren, zodat nog net de tijd voor 
korte tussenkomsten overblijft van en
kele zeldzame sprekers die reeds op 
voorhand door de partijleiding zijn 
aangeduid 

Kortom, dit kongres heeft mets te 
maken met de demokratische besluit i 
vorming, en wordt herleid tot een 
show business waarmee men op jan 
publiek hoopt indruk te maken Of jan 
publiek in de gewenste zm zal reage
ren IS nog twijfelachtig, maar zeker is 
in elk geval dat de partijdemokratie 
nog verder uitgehold wordt door der
gelijke parodie van kongressen Daar

na kan men er zich natuurlijk over ver
wonderen dat zo weinig progressie
ven door de partij worden aangetrok
ken Tenzij men het natuurlijk niet in 
die richting zoekt, maar veeleer mikt 
op de weinig of met-gepolitiseerde kie
zer die door de publiciteit reeds is 
gekonditioneerd en dus vatbaar voor 
dergelijke barnumreklame Morgen 
kan men dan weer klagen over de 
depolitisering van de massa, en be
treuren dat het socialisme tengevolge 
van deze depolitisering geen 
voedingsbodem meer vindt in de mas
sa De vicieuze cirkel dus » 

HET VRIJE 
WAASLAND 

«Men kan mij veel verwijten, maar 
zeker met dat ik geen pogingen doe 
om wat er in deze malle wereld 
gebeurt te volgen De BSP heeft ech

ter al mijn pogen vergeefs gemaakt 
met de publikatie van haar kandida
tenlijst Wat zie ik daar prijken tussen 
de roje rakkers '̂  Marcel, zelfstandige 
U leest het goed Kameraad Marcel is 
volgens onze redaktie "51 jaar. kind 
van een eenvoudig arbeidersgezin, en 
werkte zich op tot zaakvoerder van 
een belangrijk bouwbedrijf en immobi-
lienkantoor Hij staat op de lijst als ver
tegenwoordiger van de zelfstandigen 
en de middenstanders op de zeven
de plaats'• Dat «eenvoudige arbei
dersgezin» heeft mij gewoon de tra
nen uit de ogen geperst Hoe verbur
gerlijkt de salonsocialisten ook mogen 
zijn, de zin voor een innig stukje 
gezonde volkse romantiek hebben ze 
nog met verloren Eerst had ik nog 
een ogenblik gedacht dat ik de kandi
datenlijst van de ene of andere vuige 
kapitalistenkliek aan het lezen was, 
maar neen de vermelding van een 
aantal topfunktionanssen van de roje 
ziekenkas nam mijn laatste twijfel 
weg Het wonder heeft zich voltrok
ken 

DE FRANSTALIGE PERS 
Deze week krijgen d ^ Belgische 
franstaligen veelvuldig leesvoer 
over de Vlaamse beweging. 
COMBAT herschrijft de geschie
denis van onze emancipatiebe
weging. Voor POURQUOI PAS 
en LE MONDE zijn de beto
gingen bij de blijde intrede van 
het koningspaar aanleiding tot 
felle stukken tegen de Volks
unie. Blijkbaar moet het etablish-
ment gewaarschuwd worden te
gen mogelijke samenwerking 
met een partij die niet in het wel
denkende Belgische kraam 
past... 
Want LE PEUPLE zag in dit alles 
alweer hoe de CVP davert van 
schrik als de Volksunie haar de 
radikale spoorslag geeft. 

• m b a 
«Bewonderenswaardig in de 
Vlaannse beweging is haar volhar
ding, haar nnethode, haar doeltref
fendheid I Tien jaar geleden was 
haar doel de kulturele autonomie 
van Vlaanderen Bijgevolg werd 
in 1970 de Grondwet gewijzigd 
en spoedig keurde de wetgever 
de wet goed die deze autononnie 
realiseerde In ruil hiervoor aan
vaardde de Vlaamse politieke 
meerderheid in de Grondwet een 
artikel in te schnjven, 107quater, 
waardoor op het sociaal en eko-
nomisch terrein het bestaan van 

drie gewesten Brussel, Vlaande
ren en Wallonië werd erkend 
Maar dezelfde meerderheid her
pakte zich dadelijk, en sinds 1970 
verzet zij zich, vol misprijzen voor 
het gegeven woord, tegen de toe
passing van dit artikel 
De reden hiervoor is eenvoudig 
Van zodra zij de beoogde kulture
le autonomie verworven had, 
heeft de Vlaamse beweging zich 
een ander doel voor ogen ge
steld de verovenng van Brus
sel » 

«De ekstremistische groepjes, 
met hun fascistische inspiratie, 
hebben te weinig weet van de 
geschiedenis om zich met te be
roepen op de beruchte traditie 
van de «innere Emigration » Voor 
de oorlog van 1940 werd deze 
strekking, erfgename van het au-
tonomistische romantisme in 
dienst van een fascisme met mili
taire allure, vertegenwoordigd 
door advokaat Tollenaere, die ten
slotte het Duitse uniform aantrok 
en aan het Oostfront sneuvelde 
Vandaag blijft zij leven in de 
omgeving van Piet de Pauw, de 
troebele en verbeten bezieler van 
een groepje ultra's (TAK) en bij 
de VMO, die de hennnering aan 
de fanatieke kollaboratie en die 
aan de ekstreem-rechtse milities 
doet voortleven 
De paradoks die de intellektuele 

armoede van die bendeleiders 
verraadt is dat TAK en V M O het 
meest steile nationalisme ver
heerlijken terwijl hun propagandis
ten hulde brengen aan heren van 
het allooi van Van de Wiele en 
Verschaeve, die aktief deelna
men, voor rekening van de nazibe
zetter, aan denationalisenngspo-
gingen 
Men herinnert zich misschien dat 
die heren ijverden voor de pure 
en simpele integratie van Vlaan
deren in het Reich, en dat zij bij 
de bevnjding de wijk namen naar 
Duitsland, waar zij door Himmler 
erkend werden als de wettige ver
tegenwoordigers van hun volk en 
hun land i Het spreekt vanzelf dat 
degenen die proberen dergelijke 
personages in eer te herstellen 
en ze voorstellen als voorbeeldi
ge en bijna goddellijke helden van 
de Vlaamse beweging bewust te
gen de opvatting van de meerder
heid ingaan 

PourquoiPas? 
«Ze zien er goed uit, al degenen 
die ons kwamen praten over een 
redelijke en verantwoordelijke 
Volksunie die geleidelijk waardig 
om te regeren bleek te worden 
De heer Moreau, de dronken zan
ger van de fiskale autonomie, 
ging er prat op te kunnen onder
handelen met de erfgenamen van 
Staf De Clercq De heer Perm, 

vóór hij minister werd, deed zijn 
ronde van Vlaanderen en ver
trouwde zijn vnenden toe dat hij 
bij de Volksunie het meest begnp 
vond 
Sommige florentijnse personages 
van het FDF, in hun verlangen om 
eindelijk in de regenng te treden, 
waren bereid de zaken uit te pra
ten met de volgelingen van de 
heer Schiltz Tijdens lange winter
avonden ontmoetten de heren 
De Clercq en Grootjans de lei
ders van de Volksunie om te pro
beren de grote rechtse konserva-
tieve en federalistische zoniet se
paratistische partij, taktvol cen
trumpartij genoemd, op te richten 
De CVP tenslotte, het ongerust 
oog op de eeuwige rivaal gencht 
probeerde voorzichtig met ingelo
pen te worden 

De heer Grootjans, de wereldbou
wer van de grote droom van een 
rechts Vlaanderen was in zijn 
braaf geloof in het evangelie vol
gens Sint-Leysen, bereid zeer ver 
te gaan, hand in hand met de 
Volksunie 
HIJ was de uitvinder van de toe
komstige gemeentelijke koalities 
van de Vlaamse rechterzijde 
CVP-PVV-Volksunie, om de so
cialisten overal in de oppositie te 
gooien alvorens ze, in het kader 
van de kulturele autonomie, hele
maal uitgeschakeld worden 
Daartoe moest de PVV proberen 
een geruststellend beeld van de 
Volksunie op te hangen 

Plotseling wordt hij nu gekonfron-
teerd met de schrikwekkende 
werkelijkheid Die zondag te Ant
werpen eisten de schurken die 
de vorst beledigden en voetzoe
kers gooiden een amnestie waar
van WIJ bewezen hebben dat ze 
alleen maar de verraders in eer 
wil herstellen Die bandieten eis
ten een Vlaamse republiek en ze 
hadden de bescherming en de 
zegen van de Volksunie, de be
voorrechte partner van de heer 
Grootjans 

Le Peuple 
M Tindemans kan in verband met 
Schaarbeek met meer inaktief blij
ven zonder de CVP in een uiterst 
moeilijke positie te brengen Het 
bewijs IS de ongelooflijke en vau-
devilleske aktie gisterenmorgen 
gevoerd door een kommando 
van Volksunieparlementairen 
Een nieuwe en onvoorziene aktie 
van het vervolgverhaal in de loket
ten van Schaarbeek Parlementai
ren die het bureau van een minis
ter van Binnenlandse Zaken be
zetten, er de Vlaamse leeuwe-
vlag hijsen, vooraleer er uiteinde
lijk met slagen en traangasbom-
men te worden uitgedreven door 
de gendarmerie Zo iets had men 
nog nooit meegemaakt in de Wet
straat Het IS gebeurd De Volks
unie, altijd ZIJ, schijnt in geen geval 
respijt te willen gunnen aan de 
CVP 

WIJ t 28 MEI 1976 
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HET GAAT OM VELE BETREKKINGEN 
De geschiedenis van de Schaarbeek-
se loketten, en alles wat daarmee is 
gaan samenhangen, wordt door som
migen al te gemakkellijk afgedaan als 
een onnozele onbenulligheid waar
mee ernstige mensen zich met zou
den mogen mee inlaten 
Vooral nu er — en dan volgt steevast 
het gekende klichee — zoveel belang
rijker zaken aan de orde staan 
Het behoud en de verbetering van de 
werkgelegenheid in de allereerste 
plaats, nu een paar honderdduizend 
mensen in ons land voor de stempello
kalen aanschuiven 

Het IS een dooddoener waarachter 
met name de socialisten zich nogal 
eens verschuilen om geen stelling te 
moeten nemen Politieke insiders we
ten waarom als de BSP zich op dit 
terrein durft te begeven, zouden de 
diepe tegenstellingen binnen die o zo 
«sterke en eendrachtige» partij spoe
dig voor iedereen blijken 

Het gaat hem te Schaarbeek en in de 
Spaar- en Lijfrentekas met om onno
zele onbenulligheden, om een gezel
schapsspelletje van taalfanatici Het 
gaat er als puntje bij paaltje komt om 
de boterham, in overheidsdienst, van 
duizenden Vlamingen' Zoals het 
reeds zo dikwijls het geval was in de 
voorbije eeuw blijkt «taaizaak» hier 
eens te meer een « broodzaak » te zijn 
voor vele Vlaamse bedienden 
Als de heer Willy Claes, medevoorzit
ter van de BSP, die toch zo graag de 
aandacht vestigt op de splinters die 
hij meent te ontwaren in het oog van 
de VU, er het Luikse socialistische 
weekblad « Combat» even wil op nas
laan, dan kan hij daarin lezen hoeveel 
betrekkingen de Franstaligen — socia
listen inkluis — aan de Vlamingen wil
len ontfutselen met hun huidige agita
tie ongeveer 7 5001 
ZIJ voeren in feite een grootscheeps 
offensief tegen de kennis van de 

Een blik in de zaal tijdens de bijeenkomst vonge dinsdag, georganizeerd door 
het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OW) 
Op de voorgrond vinr prof Gerio, Marnix Gijsen, oud-minister Fayat en dr 
Mark Galle Achter hen herkent men VU-voorzitter Schiltz en gewezen senator 
Van Haegendoren 

twee voornaamste landstalen, Neder
lands en Frans, die te Brussel volgens 
de wet geëist wordt van alle ambtena
ren die in kontakt komen met het 
publiek Aangezien het vooral de Vla
mingen zijn die in dit land tweetalig 
zijn, zo redeneren de eentalige franko-
fonen, lopen die met het leeuwenaan
deel van deze betrekkingen weg Van
daar hun zoeken naar middelen en 
metodes om de eis tot tweetaligheid 
af te zwakken en te ondervangen, en 
om meer eentalige Franssprekenden 
in de vele overheidsdiensten te bren
gen Het recept-Nols is daarvan een 
voorbeeld 

De goedgekeurde taalwetten staan 
hen echter deerlijk in de weg Van
daar hun verwoede pogingen om het
zelfde doel te bereiken langs een 
andere weg De FDF-RW-chantage 
rond het taaikader van de Spaar- en 
Lijfrentekas is er een voorbeeld van 
Met alle middelen — tot het frauduleu
ze opdnjven van het aantal «frankofo-
ne» spaarboekjes toe — worden 
«argumenten» gesmeed om te beko
men wat men wil het opdnjven van 
het aantal Franstalige ambtenaren ten 
koste van de Vlamingen Het FDF 
maakt daartoe dankbaar en cynisch 
gebruik van de machtspositie die het 
RW in deze regenng-Tindemans heeft 
kunnen innemen 

Als de Vlaamse ministers, eerste-mi-
nister Tindemans op kop, morgen toe
laten dat er in de Spaarkas een nieu.v 
taaikader wordt ingevoerd zoals de 
frankofonen dat wensen, en ondanks 
het feit dat dit steunt op valse basisge
gevens, dan zetten zij de deut wage-
wijd open voor een stelselmatige 
kampanje van de Franstaligen die de 
Vlamingen op termijn duizend betrek
kingen in overheidsdiensten kan kos
ten 

En dit terwijl hen nog altijd een groot 
aantal goedbetaalde funkties ont
houden worden, omdat diverse taal
wetten en gemeenschapsakkoorden 
met loyaal worden nagekomen 
En dan maar konfrontaties over de 
tewerkstelling houden i 
De balans van deze regenng is al 
negatief genoeg op Vlaams gebied, 
zonder dat er dit nog moet bijkomen 
A a n de chantage van Gendebien 
mag met worden toegegeven i 

Paul Martens 

Nog enkele beelden van de FDF-betoging te Schaarbeek vorige dinsdagavond 
Foto's die WIJ heel speciaal afdrukken ter attentie van de h Willy Claes, Vlaams^ 
medevoorzitter van de BSP Hieronder de h Nols in zijn volle dramatische held
haftigheid voor het graf van de Onbekende Soldaat Zijn passende gelaatsuit
drukking illustreert goed de grootsheid van dit historische ogenblik 
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PB 
DINSDAG 18 MEI 

# Uit gegevens van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek blijkt dat 
Vlaanderen in 1974 zonder de in
breng van de Brusselse Vlamingen 
55,6 °/o van het Bruto Nationaal Pro-
dukt (BNP) voortbracht Walloniè 
28,5 % en de Brusselse agglomera
tie 15,9 0/0. 
In 1970 bedroegen die cijfers . Vlaan
deren 53,8 o/o, Wallonië 29,1 «/o en de 
Brusselse agglomeratie 17,1 "/o. 
Voor de periode 1970-74 bedroeg de 
gemiddelde jaarlijkse groei van het 
BNP In Vlaanderen 5,8 "/o, in Wallo
nië 4,2 °/o en in de Brusselse agglo
meratie 3,2 "/o. 

• De Kamerkommissie van Binnen
landse Zaken beslist de verkiezin
gen voor de Brusselse agglomeratie-
raad, die normaal moesten samenval
len met de gemeenteraadsverkiezin
gen van 10 oktober a.s., te verdagen 
tot november 1977 

W O E N S D A G 19 M E I 

• Aan Gazet van Antwerpen ver
klaart minister Michel dat hij « mate
rieel de tijd nog niet vond » om een 
regeringskommissaris voor Schaar
beek aan te duiden. 
• Minister Perin schrijft, namens 
zichzelf en de 3 RW-staatssekretaris-
sen een brief aan minister Michel 
waarin hij eist dat geen maatregelen 
tegen Schaarbeek zouden genomen 
worden zolang de kwestie van het 
taaikader in de Spaarkas niet gere
geld IS. PSC-voorzitter Nofhomb wil 
een gelijktijdige uitvoering. 

• Hef Partijbestuur van de Volks
unie eist dat de regering ondubbel

zinnig en zonder verder treuzelen de 
Nols-affalre zou opruimen en zich 
niet langer door het FDF mag laten 
maneuvreren. In een mededeling 
gispt het Davidsfonds de « onduldba
re nalatigheid» van de regering m 
deze kwestie en haar «gebrek aan 
verantwoordelijkheidszin». Het kop
pelen van de toepassing van de wet 
in Schaarbeek aan de reorganizatie 
van de ASLK en het ABOS is onaan
vaardbaar, aldus het Davidsfonds. 
Het Verbond van het Vlaams Over
heidspersoneel (VVO) eist het ont
slag van de Vlaamse ministers als er 
niet onmiddellijk een regeringskom
missaris naar Schaarbeek wordt ge
stuurd. 

# In de Kamerkommissie van Bin
nenlandse Zaken, die het reeds door 
de Senaat behandelde wetonsont-
werp tot wijziging van de kieswetge
ving bespreekt, trekt Verroken 
(CVP) zijn amendementen in o.m dit 
i.v.m de splitsing van het kiesarron
dissement Brussel en de afzonderlij
ke kandidatenlijsten te Brussel. De 
meerderheidspartijen beslissen de 
VU-amendementen in die zin te ver
werpen. Alleen over het amende
ment-Verroken i.v.m. de plaatsvervan
gers zal nog gesproken worden. 

D O N D E R D A G 20 MEI 

• Het Luikse socialistische week
blad «Combat» (stichter: André Re-
nard) schrijft dat het in Schaarbeek 
om veel meer gaat dan om een loket-
tenkwestie. Er zijn, aldus het blad, in 
princiep ongeveer 7.500 betrek
kingen in overheidsdienst mee ge
moeid. Die betrekkingen worden vol
gens de auteur van het artikel nu aan 
de Franstalige gemeenschap ont

houden, (zie kommentaar hierboven). 
• Tijdens een meeting te Oudenaar
de dreigt VU-voorzitter Schiltz: nu 
alle parlementaire middelen om de 
wet te doen toepassen opgebruikt 
zijn, en gezien het getreuzel van de 
regering, zal de Volksunie de kwes
tie naar buiten brengen. 

V R I J D A G 21 MEI 

• Ter gelegenheid van de 25e ver
jaardag van zijn troonsbestijging, 
vaardigt Koning Boudewijn een be
perkte amnestie-maatregel uit. Deze 
IS echter niet toepasselijk op politie
ke veroordeelden. 
• De kabinetsraad bespreekt de 
kwestie-Schaarbeek en het taaika
der in de Spaarkas. 
• Terwijl de Kabinetsraad verga
dert, bezetten 16 VU-parlementsle-
den hef bureau van minister Michel 
op het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, uit protest tegen het getreu
zel van de regering in verband met 
Schaarbeek. Na ongeveer een uur 
worden zij door de rijkswacht met 
traangas overmeesterd, (zie verder 
biz. 12 en 13). 

• Na afloop van de kabinetsraad 
deelt eerste minister Tindemans 
mee dat de kabinetsraad minister 
Michel de opdracht gaf een rege
ringskommissaris voor Schaarbeek 
aan te duiden. Deze moet de taalwet
ten in Schaarbeek doen toepassen 
Zijn zending zal tot 31 december 
1976 duren. Aan de Vaste Kommis
sie voor Taaltoezicht zal gevraagd 
worden vóór 31 mei a.s. advies uit te 
brengen over het voorstel van de 
Raad van Beheer van de ASLK tot 
invoering van een (voor de Vlamin
gen minder gunstig) nieuw taaikader. 

Indien er tegen die datum geen 
advies is, dan zal minister Michel 
hef dossier opvragen en dan zal 
minister van Financien De Clercq 
binnen de acht dagen een nieuw faal-
• kader uitvaardigen. 

Z A T E R D A G 22 M E I 

^ • Het FDF eist, op zijn kongres te 
Brussel, de «gelijktijdige > uitvoe
ring van de verschillende arresten 
van de Raad van State. Er klinkt drei
gende taal aan het adres van de (nog 
te sturen) regeringskommissaris, en 
men besluit dinsdagavond a.s. mas
saal te betogen uit solidariteit met 
Nols. RW-voorzitter Gendebien is op 
dit kongres aanwezig. In de beslui
ten van het kongres wordt scherp 
van leer getrokken tegen de idee om 
de 19 gemeenten van de Brusselse 
agglomeratie samen te voegen. 

• Op een socialistisch kongres te 
Brussel voorspelt de Vlaamse mede
voorzitter, Willy Claes, dat de socia
listen op 10 oktober a.s. de rege
ringspartijen een klinkende neder
laag zullen bezorgen. Aangekondigd 
wordt dat de Vlaamse en Waalse 
socialisten op 19 juni a.s. afzonder
lijk zullen bijeenkomen, respektieve-
lijk te Gent en te Jolimont 

• Te Antwerpen herdenkt het ACW 
met een «kijksfoet» de ancycliek 
Rerum Novarum. 

Z O N D A G 23 M E I 

• Tijdens het bezoek van het ko
ningspaar aan Gent, doen zich op de 
Kouter enkele incidenten voor tus
sen politie en betogers die voor 
«amnestie» en een «republiek 
Vlaanderen » betogen. 

M A A N D A G 24 MEI 

• Het federaal bureau van het Ras-
semblement Wallon, te Namen in 
spoedvergadering bijeen, beslist dat 
de partij haar steun aan de regering-
Tindemans zal onttrekken indien hef 
nieuwe taaikader van de Spaarkas 
niet ten laatste op 8 juni a.s. is vast
gelegd. 

• In het Egmonthuis te Brussel 
steekt de konfrontatie over het te
werkstellingsbeleid (tussen werkge
vers, regering en vakbonden) voor
goed van wal. Drie werkgroepen zul
len tegen 15 juli met konkrete voor
stellen moeten klaar zijn. 

D I N S D A G 25 MEI 

• Volksvertegenwoordiger Frans 
Van Mechelen (CVP), gewezen minis
ter, neemt ontslag als Kamerlid. Er is 
tegen hem een onderzoek aan de 
gang i.vm. bepaalde praktijken tij
dens zijn ministerschap. 
• De Nederlandse Kommissie 
voor de Kuituur van de Brusselse 
Agglomeratie zegt m een motie, in 
antwoord op hef offensief van fran-
kofone zijde, dat niet de wettige 
belangen van de Franstaligen maar 
wel de vrijheden van de Brusselse 
Vlamingen bedreigd zijn. 
• Aan de Koning wordt een konink
lijk besluit ter ondertekening voorge
legd waarbij Ganshof Van der 
Meersch (76), gewezen prokureur-ge-
neraal, als regeringskommissaris 
voor Schaarbeek wordt benoemd. 
• Het FDF en de Parti Liberal beto
gen te Schaarbeek uit solidariteit 
met Nols. De opkomst is gering . een 
duizendtal manifestanten. 

28 MEI 1976 
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OP BEVEL VAN MICHEL... 

• ^ 

Het partijbestuur van de Volksunie feliciteert de parlementsle
den die door hun vreedzame betoging in het ministene van 
Binnenlandse Zaken het gewettigde Vlaamse ongeduld heb
ben vertolkt t.ov de jarenlange ongestrafte arrogantie van 
sommige Brusselse gemeentebesturen 
Het partijbestuur bevestigt dat de VU-parlementsleden zon
der enig geweld te gebruiken de lokalen hebben betreden en 
dat ZIJ geen schade hebben aangebracht Indien er schade is 
ontstaan was dit het gevolg van het optreden van de rijks
wacht die op bevel van minister Michel onevenredig hardhan
dig IS opgetreden bij het openbreken van het kabinet van 
minister Michel en het uitdrijven van de vreedzame betogers. 
Het partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat de regering 
heel wat omzichtiger optreedt tegentaalwetovertreders dan 
tegen manifestanten die deze overtredingen aanklagen. 

MET VERONTWAARDIGING 
Op een kadervergadering van de Volksunie te Brussel ver
klaarde VU-voorzitter Schiltz verbaasd en verontwaardigd te 
zijn over de zgn genademaatregelen die zopas werden aan
gekondigd voor veroordeelden van gemeen recht 
De meerderheid van de Vlamingen, aldus de VU-voorzitter, 
had naar aanleiding van het ambtsjubileum van de Koning 
een gebaar verwacht in de nchting van amnestie voor politie
ke veroordeelden Dit is met gebeurd 
Door het laten verlenen van genade aan veroordeelden van 
gemeen recht zonder enig gebaar in de richting van de 
amnestie kompromitteert de regering-Tindemans nog méér 
dan te voren de viering van het koninklijk ambtsjubileum 
De VU-voorzitter noemde het hele erloop ter zake een voor 
de meerderheid van de Vlamingen pijnlijke, vernederende 
politieke fout waarvoor in de eerste plaats de regenng verant
woordelijk IS 

WIE DOET AFBREUK AAN DE 
KROON ? 

(M.V.H.) Premier Tindemans tikt 
plaatselijke VU-mensen op de 
vingers omdat zij voor amnes
tie tegen de koning manifes
teerden. Het vorstenhuis moet 
buiten de politieke debatten 
blijven. Grondwetteli jk-juri-
disch heeft Tindemans gel i jk : 

in een demokratisch-grondwet-
telijk bestel kan een staats
hoofd persoonlijk geen amnes
tie verlenen. En dat is maar 
goed ook, want wie zou er nog 
naar een absolute monarchie 
verlangen met alleenheersen-
de vorsten ? 

Het officiële VU-standpunt is 
dus het enige ju is te : wij beto
gen niet tegen de persoon van 
een vorst. Maar, als symbool 

van het Belgisch establish
ment laten wij hem ons onge
noegen blijken. 
Denkt Tindemans echter dat al
le brave eenvoudige Vlamin
gen grondwetteli jk recht gestu
deerd hebben ? 

Er zijn zelfs ministers die de 
grondwet niet kennen! 
Tindemans zelf doet alsof hij 
ze niet kent door de kulturele 
autonomie niet toe te passen ! 
Enige pudeur zou hem dus sie
ren aan anderen de les in 
grondwetteli jk recht te spellen. 
Zi jn juridisch «gel i jk», zijn 
«grootste geli jk», is sociolo
gisch een grootste ongelijk. 
WIE belet in feite de amnes
t ie? 

Niet de vorst persoonlijk maar 
de kringen die sedert onheugli j
ke ti jd Vlaanderen bestreden 
met «vive Ie Rol». Dat zijn 
toch voornamelijk de patrio-
tards van het Belgique de pa
pa, samen met PSC en PLP. 
Mocht de CVP ermee dreigen 
de PSC uit het dubbelbed van 
de Twee Kerkenstraat te sto
ten omdat zij niet kristelijl( is, 
dan zou er een andere wind 
waaien in de amnestie-zeilen... 
Wil de CVP essentieel kriste
lijk zijn of de «kristeli jk-socia
le leer» alleen als machtsin
strument gebruiken? 
Hetzelfde van de Vlamingen in 
de BSP en van de PVV die als 
humanisten de kohabitatie 
aanvaarden met hun « inhuma
ne » vleugels of zusterpartijen. 

De gewone Vlaming, die de 
kronkelwegen van de polit iek 
niet ontwaart, maakt geen on
derscheid tussen de inderdaad 
grondwetteli jk onverantwoor
delijke vorst en de wèl verant
woordeli jke regering, gevormd 
rond de spil van de CVP-PSC 
die kristeli jkheid blaast met de 
mond, maar wat anders van 
elders. 

r 
LIMBURGS 

UNIVERS TAIR 
CENTRUM 

Voor eventuele indiensttreding in het academiejaar 1976-77 worden voor onderwijsbegelei-
dingstaken in de FACULTEIT WETENSCHAPPEN (kandidaatsjaren wiskunde, natuurkunde 
scheikunde, biologie] en de FACULTEIT GENEESKUNDE (kandidaatsjaren geneeskunde' 
tandheelkunde) mandaten 

WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL 
vacant gesteld 
Vereisten Diploma van licentiaat, ingenieur, apoteker, doctor Studenten die dit academiejaar 
een universitair einddiploma zullen behalen kunnen eveneens een kandidatuur indienen 

De benoeming gebeurt in de rangen van assistent, eerstaanwezend assistent of werkleider Er 
dient opgemerkt te worden dat slechts uitzonderlijk de directe benoeming bij het vastbe-
noemd wetenschappelijk personeel kan overwogen worden 

De begeleidingstaken zullen inzonderheid dienen opgenomen voor de 

M E N S - EN M A A T S C H A P P I J W E T E N S C H A P P E L I J K E V A K K E N 
- MEDISCHE SOCIOLOGIE 
- MEDISCHE PSYCHOLOGIE 

W I S K U N D I G E V A K K E N 
N A T U U R W E T E N S C H A P P E L I J K E V A K K E N 

- NATUURKUNDE 
- SCHEIKUNDE 
- BIOLOGIE 

M E D I S C H E B A S I S V A K K E N 
- FYSIOLOGIE 
- BIOCHEMIE 
- ANATOMIE 
- WEEFSELLEER 

T A N D H E E L K U N D I G E V A K K E N 

De kandidaatstelling dient te gebeuren via formulieren welke alleen op aanvraag kunnen 
bekomen worden op het Rectoraat van het Limburgs Universitair Centrum, Universitaire 
Campus, 3610 Diepenbeek, teL 011/22.99.61, en welke, ingevuld, uiterlijk op 18 juni 1976 op 
dit adres moeten toekomen. 

PROTEST TEGEN DEFRAIGNE 

Zondag a.s. komt de Waalse 
minister van Openbare Wer
ken naar Oostende, om er het 
vernieuwde Stationsplein in te 
huldigen. VU-kamerlid Emiel 
Van Steenkiste besloot deze 
plechtigheid NIET bij te wonen 
uit protest tegen de laatdun
kende en beledigende verkla
ringen van Defraigne n.a.v. de 
overstromingsramp te Ruis
broek (geen cent van de reeds 
voorziene kredieten voor Wal
lonië zal gebruikt worden voor 
de herstelwerken). 

LE CHEF 
DE LA BANDE... 

Twee van onze medewerkers 
werden na de aktie van de VU-
parlementsleden samen met 
hen opgeleid. Free-lance foto
graaf Danny Cortier, die gere
geld opdrachten vervult voor 
ons weekblad, was de groep 
parlementsleden gevolgd tot 
op het balkon boven de Wet
straat. Hij schoot er unieke 
beelden (zie biz. 12 en 13). Hoe
wel hij op geen enkel ogenblik 
manifesteerde, en zijn beroeps-
kaart droeg, werd hij nadien 
zijn fototoestel afgenomen en 
tot 's avonds vastgehouden. 
Krasser was de belevenis van 
onze redakteur Maurits Van 
Liedekerke. Die was bij de 
ingang toen er binnen de in
gangspoort van het nr 2 aan de 
Wetstraat tumult ontstond, na
dat de VU-parlementsleden er
binnen gingen. Hij vroeg aan 
de ri jkswachters bij de ingang 
of hij even een kijkje mocht 
nemen. Dat mocht 

Tijdens het hele gebeuren 
stond hij nadien, samen met tal 
van andere journalisten, op de 
stoep aan de overzijde van de 

Wetstraat de balkonscènes ga
de te slaan. En nu komt het. 
Toen alles reeds meer dan een 
uur gedaan was, en Maurits 
met enkele mensen op de 
stoep in de Wetstraat nog wat 
napraatte, werd hij plots opge
leid. Dit op aanwijzing van een 
«dame», die volgens sommi
gen zich voordien op de boven
ste verdieping bij de wetergie-
ter bevond, en die onze redak
teur een van de opruiers, ja de 
« chef de la bande » noemde ! 
Belachelijk, jawel, maar Mau
rits werd toch maar opge
bracht door de ri jkswacht en 
tot 's avonds ondervraagd. Er 
is zelfs een kans dat hij voor 
de korrektionele rechtbank 
komt. 
Op beschuldiging van wat? 
Voor het overige is de pers vri j 
in dit gezegende land... 

ACHTERLIJK 

Rinus Ferdinandusse, hoofdre-
dakteur van «Vri j Nederland», 
het Nederlandse weekblad dat 
zo heerlijk kan liegen en over
drijven inzake Vlaamse bewe
ging, heeft de oorzaak van Bel-
gië's achterli jkheid ontdekt. 
Schrijft h i j : « Er zijn ten slotte 
zeker 20 van de meest vrucht
bare jaren van dat land verpest 
door dat gezeur over die taal
stri jd. Als ik goed kan schatten 
dan moet het in België nu zo 
ongeveer 1963 zijn». Dat is 
dan toch al zeven minder dan 
die twintig... 

• ^ 

KONINKRIJK BELGIË 

MINISTERIE VAN FINANCIEN 

10 O/o LENING 1976-1984 

RENTE. - 10 % 's jaars vanaf 17 juni 1976 

EFFECTEN. — Toonderobligaties van 5.000, 10.000 25 000 
50.000, 100.000 en 500.000 frank De coupures van 
5000 frank worden als bijpassing afgeleverd 

AFLOSSING. — Uitsluitend door terugkoop 

TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen het pan op de eindver-
valdag van 17 juni 1984 

UITGIFTEPRUS 100 % 

OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter 
beurze worden genoteerd 

INSCHRIJVING 
V A N M A A N D A G 31 MEI TOT W O E N S D A G 16 J U N I 

1976 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum eer» einde 
worden gesteld 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij 
de Nationale Bank van België en bij de in België gevestig
de banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde finan
ciële instellingen van de openbare sector en spaarkassen. 

De uitgiftepnjs is volledig in speciën te betalen bij de inschrij
ving 

Brussel, 25 mei 1976 

De Ministervan Financien, 
W. DE CLERCO 
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TWINTIG JAAR GELEDEN OVERLEED KAREL PINXTEN 
Hoeveel keren zijn we naast vader-zaliger op, • even » naar de Ruelensvest gef ietst? De 
bomen en de kasseien hielden toen nog de Leuvense vesten landelijk. Aan het -Sport-
k o t - stonden er in die na-oorlogse t i jd een uitgebrande Britse en Duitse tank als stom
me oorlogsgetuigen. We vonden het fi jn er in te kruipen en te doen als «echten»! . . . 
Ondertussen zat vader in het huis-met-de-kelderverdieping, waar Karel Pinxten woonde. 
Samen overlegden ze, wat ze weer voor deze of gene «zwarte konden doen. Niet dat 
Karel Pinxten op dat vlak zó moedig was... integendeel : hij stond zelf « marginaal» nog 
voor dit woord bes tond ! Inderdaad, ware hij in Limburg gebleven, hij had ook «den 
bak> gekend, zoals zovelen. 

Pinxten moet ge terugplaatsen in de rij van de Limburgse en Westvlaamse leraren en 
priesters die zoveel -gedaan» hebben in onze ontvoogdingsbeweging. Het zou eens 
goed zijn een organigram te maken van wie in die t i jd groot groeide in het Vlaams-
Nationalisme... en «sneuve lde- in de repressie. Karel Pinxten is bij wonder aan de 
repressie ontsnapt. Zi jn vriend en leidsman Dr. Jan Spitz (zie « W i j - , 9 oktober 1975), 
zou er aan ten onder gaan. Het Is tragisch geweest hoe de toen «geredde - Karel Pinx
ten niets voor zijn leermeester kon doen... Inderdaad op 12 november 1945, stierf Spitz 
eenzaam in de cel te St.-Gil1is (Brussel). De machtigen van die t i jd zwegen. Ik denk hier 
speciaal aan het Bisdom, aan Gaston Eyskens en Frans Van Cauwelaert, die de 
onschuld van Spitz (en anderen) zo goed beseften. 

P I N X T E N H E R D A C H T 

Toen Karel Pinxten op 12 januari 1956 over
leed, had hij genoeg « school gemaakt » om 
én in de Vlaamse Beweging én in de ekono-
mische kringen herdacht te worden. Bulten 
de redevoeringen tijdens zijn Indrukwekken
de begrafenis te Overpeit op 16 januari 
1956 en het In Memoriam van Guldo 
Declercq — nu Algemeen Beheerder van 
de KUL — uitgesproken te Kortrijk op 28 
januari 1956 voor het Algemeen Vlaams -
Oud-Hoogstudentenverbond-West-Vlaan-

deren, lezen we niet veel meer over hem. 

Dat is bitter weinig voor een baanbreker 
die zélf meer dan honderd publlkatles op 
zijn aktlef had tussen 1935 en 1955! 

Daarom alléén al, was het zo belangrijk dat 
de MarnIx-RIng Leuven, In samenwerking 
met de KUL, het VEV, de VVB, de VTB-
V A B en het Leuvense Centrum voor Eko-
nomische Studlèn. een paneelgesprek over 
Karel Pinxten opzette om zijn 20-jaar gele
den, overlijden te herdenken. Of al deze 
medewerkende verenigingen sterk geijverd 
hebben om wat aanwezigen in de mooie 
«klooster van Chlévres—zaal in het Leu
vense Begijnhof op te roepen... durf Ik wél 
betwijfelen. De paneelleden hadden noch
tans « naam >•: Guido Declercq, Gaston Eys
kens, prof. Emeritus en Oud-Dekaan van de 
Fakulteit Ekonomische Wetenschappen, Jo-
han Fleerackers, kabinetschef van de minis
ter van Nederlandse Kuituur, Karel Taver-

nier, professor in de Ekonomie en Norbert 
Wildiers, professor en theoloog. 

Gaston Eyskens — óók aangekondigd als 
«burggraaf»... (Mens, hoe Is het mogelijk... 
want toch eens dé vertegenwoordiger van 
het ACW-Leuven) — was afwezig op dok
tersadvies. Zijn aandeel bij deze herden
king zou belangrijk kunnen geweest zijn. 
(Eyskens moet méér weten over de bindin
gen van de ekonomie in Vlaanderen na 
Limoges...) 

EEN P A N E E L G E T U I G E N . . . . 

— Guido Declercq 
Guido Declercq herlas zijn tekst uit 1956. 
Een mooi en nog steeds te waarderen 
s tuk: een pleidooi voor de Vlaamse ekono
mische ontwikkeling, vertrekkend bij Lode-
wijk de Raet (1870-1914) over de Britten 
Keynes en Beveridge tot en met Karel Pinx
ten (1903-1956). 

— Karel Tavernier 
Deze, één der laatste «Pinxter-knapen», 
zette de « welvaartsekonomische » lijn van 
die tijd in een hedendaags kritisch perspek-
tlef. 

Werkloosheid, bureaucratie, partij-politize-
rlng en elektorale berekeningen maakten 
ons Intussen wel wat wi jzer! Hij vroeg zich 
af, of het Centrum voor Ekonomische Stu
diën (opgericht in 1956) niet militanter zou 
uitgegroeid zijn met een Karel Pinxten dan 
de huidige « akademische en Internationalis
tische» uitbouw. Inderdaad, een juiste 

v raag: m hoeverre hebben Gaston Eys
kens en Gaston Geens — de eerste top
figuren van het Centrum — vanuit een 
CVP-traditioneel staatsnationaal denken 
niet doorgewogen in het wetenschappelijk 
onderzoek van dit centrum ? Dezelfde 
vraag zouden we kunnen stellen ten aan
zien van de rol van CVP-kamerlid Frans 
Van Mechelen In de sociologie of ook ten 
aanzien van CVP-Senator Ward Leemans 
In het Instituut voor de Arbeid... enz» 

Johan Fleerackers bracht een mooie getui
genis over zijn studententijd in het KVHV 
en hoe Pinxten jarenlang de «Jongeren
kring» begeleidde. Met pittige details 
schetste hij Pinxtens bundelende en humo-
ristisch-insplrerende invloed bij de Gram-
mensaktie (19 december 1952), bij de Fos-
ty-aktle (25 oktober 1953), bij de school
strijdbetogingen (maart 1955). In de zaal 
zaten verschillende studenten — getuigen 
uit die tijd o.a.: Paul Kempynck (destijds 
aktlef In het vormingsschrift «De Goeden
dag), Betty Kempynck-Daenen (Roden-
bach- en Lutgartkring — later In de Volks
hogeschool De Blankaert-Woumen), Lode 
Verhaegen (oud-hoofdredakteur « Door
braak» - VVB), enz. 

Johan Fleerackers zweeg wel even te net
jes over de spanningen destijds tussen de 
nationalisten uit het KVHV en de Jan Stas-
straat'ers in « Universitas » met een profes
sor Dondeyne... Hoeveel uren diskussie-
stof zijn er gegroeid omwille van de «ziel 
van de student» tussen de volksnationalls-
ten, zoals een Pinxten en de katolleke-aktie-
mensen zoals een Dondeyne ? 

Norbert Wildiers bracht de meest oor
spronkelijke en duidelijke gegevens in deze 
herdenking. Wildiers was te Neerpelt een 
studiegenoot van Pinxten in het eerste der 
Vlaamse kolleges. Belden hebben ze ge
meen, dat ze door hetzelfde Belgische be
stel in hun loglsch-opgaande loopbaan als 
professor geboycot werden. Ik geloof niet 
dat Wildiers een tekst vooruitgeschreven 
had. Hij getuigde! En wel rond twee strijd
punten die belangrijk waren voor Pinxtens 
leven: 

1) zijn str i jd tegen de Société Générale 
om haar kolonisatiegebied Limburg ; 

2) hoe Pinxten door de Frans-kapitalisti
sche invloed slechts in 1950 professor 
benoemd werd in de Fakulteit voor Ekono
mische Wetenschappen. Inderdaad Pinx
ten Is i 1 44 te Leuven toegekomen, eer

der om te ontsnappen aan de Limburgse 
repressie, dan om er professor te worden. 
Aanvankelijk mocht hij zelfs géén les ge
ven, later wat kursussen aan de Sociale 
School te Heverlee en aan de Hogeschool 
voor Vrouwen te Antwerpen. 

Terslulks werd hij In 1946 tot professor 
benoemd in de Fakulteit der Wetenschap
pen. De invloed van de Société Générale 
en van de franskiljonse professor Dupriez, 
overigens familie met de Verriest-en !, was 
nog steeds te groot in de traditionele han-
delskot-kringen van de Universiteit. Het 
was veel te gevaarlijk dat Pinxten flamin
gant-rebellenleiders zou kweken In het nest 
van de sterkste traditionele bestel-kringen. 
Uiteindelijk kreeg Pinxten In 1949 een leer
opdracht in de Rechten en In 1950 was het 
zover dat hij prof In de Fakulteit Ekonomi
sche Wetenschappen kon worden... De 
«subsidiegreep» van de Société op de 
KUL was wat verzwakt ! 

W A T O N T B R A K . . . 

Aan dit paneelgesprek had zeker een Lim
burger moeten deelnemen! In de zaal 
zaten verschillende Limburgse getuigen, 
minzaam monkelend te luisteren over te 
veel verering of te weinig persoonskennis 
van Karel Pinxten. Kamerlid Jef Olaerts 
was er. Pol Clljsters, weduwe Theo Brouns, 
Leo Wouters en anderen. 

Jef Olaerts schreef over Karel Pinxten een 
Interessante bijdrage in de «Encyclopedie 
van de Vlaamse Beweging ». 

Olaerts en Clljsters zijn oud-leerlingen van 
Pinxten. Zij hadden kunnen getuigen over 
de geest en de werking die er uitging van 
de Limburgse Handelsschool te Genk waar 
Pinxten lange tijd leraar en prefekt geweest 
is. Waar trouwens dr. Spitz en dr. P. Dries-
kens ook zo een belangrijke rol gespeeld 
hebben. Zij zouden wellicht kunnen getui
gen hoe de « Pinxterknapen » tijdens de oor
logsperiode, de Vlaams-Natlonale gedach
te verdedigden tegen de franskiljons uit de 
mijnstreek, die volop de ekonomische kolla-
boratie met de Duitsers leidden! 

Het wordt hoog tijd dat er een studie 
gemaakt wordt over Pinxten - in zijn t i jd ! 
De getuigen zijn nabij — aanwezig. 

En zoals Norbert Wildiers het voorstelde, 
deze studie zou kunnen betaald worden 
met een toelage van... de Generale Bank-
maatschappij I 

Willy Kuijpers 
Kamerlid 

I 

Dr. Karel Pinxten toen hij gehuldigd werd als ere-kannunik. 
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GEDACHTENWISSELING 
OVER PALESTINA 
De Palestijnse kwestie was aan de orde van de dag tijdens 
een l<ollokwium, gehouden te Brussel van 13 tot 15 mei Deze 
datum werd uitgekozen omwille van de viering van het 28-
jarig bestaan van Israël. Tevens werd Brussel aangewezen 
omwille van het Wereldkongres voor Russische joden, dat 
vóór enkele maanden eveneens te Brussel werd gehouden. 
Op de druk bijgewoonde openingsvergadering zei volksver
tegenwoordiger Menckens, voorzitter van het kollokwium, dat 
het voornaamste doel van de organisatoren is: betere infor
matie te geven, in België en over de hele wereld, aangaande 
de Palestijnse zaak in al haar aspekten. Verder was de 
bedoeling een bijdrage te leveren voor een open dialoog tus
sen de Arabische en de Europese wereld. Bij de openingsver
gadering werden boodschappen voorgelezen van PLO-leider 
Yasser Arafat de Egyptische president Sadat en de Syrische 
president Assad. 
Arafat onderstreepte dat het Zionisme de Palestijnen geen 
andere keuze gelaten heeft dan de gewapende strijd. « Wij 
zijn nooit uit geweest op wraak. Onze strijd is steeds gepaard 
gegaan met politieke inspanningen om een werkelijke en 
gelijkwaardige samenleving op te bouwen voor Joden, Kris-
tenen en Moslims in Palestina » aldus Arafat 
Ook de Syrische president Assad zei dat «zelden in de 
geschiedenis een zaak zó werd vertekend en verdoezeld als 
de Palestijnse zaak door de Zionisten en hun bondgenoten, 
die alles in het werk gesteld hebben om hun agressie een 
karakter van wetmatigheid te verlenen ». Aan dit kollokwium 
namen professoren, juristen, politici en journalisten deel uit 
een twintigtal landen. 
Een Israëlisch journalist zei tijdens een debat dat de Palestij
nen evenveel rechten hebben als de Joden op elk lapje 
grond van Palestina, zowel in Tel-Aviv als elders. 
Grote belangstelling was er voor de uiteenzetting van Nabil 
Shaath, woordvoerder van de Palestijnse bevrijdingsorgani
satie. Hij zei om. dat er « 68 kolonies werden opgericht door 
de Israëli's, zowel op de westelijke Jordaanoever als op de 
hoogvlakte van Golan. Die nederzettingen moeten tenminste 
500 miljoen dollar hebben gekost zodat wordt gevreesd dat 
die vestigingen niet zo gemakkelijk zullen worden opgeheven. 
Ze zijn voor de Palestijnen nochtans totaal onaanvaardbaar 
en vergroten het konfliktgevaar in het Midden-Oosten ». 
Shaath ontkende dat de Arabieren zich zouden hebben schul
dig gemaakt aan antisemitisme. « Wij hebben er integendeel 
alle belang bij» zegde hij «dat het antisemitisme uit de 
wereld verdwijnt, want daardoor wordt onze geloofwaardig
heid vergroot Met demokratische Joden moet worden 
gezocht naar een gemeenschappelijke basis om verwezen
lijkbare initiatieven te nemen voor het zelfbeschikkings-. 
recht van Palestina » 

Hilda Uytterhoeven 

ISRAEL KLOPT HET NATIONALISME 

IN DE KOPPEN VAN DE PALESTIJNEN 

Wie de TV-beelden zag, de jongste tijd, van de zeer bruta
le kloppartijen van de Israëlische soldaten op de betogen
de Arabieren in door Israël westelijke Jordaanoever, krijgt 
er een wrange smaak van in de mond. Het zijn beelden die 

aan een andere bezetting doen denken... Wij zijn ervan 
overtf vigd dat het harde optreden van de Israëliërs, dat al 
verscheidene jonge Palestijnen het leven kostte, weldra 
van de meest tamme Israëlische Arabieren vurige Pales

tijnse nationalisten zal maken. 

r 

RUSSISCH 
DAGBOEK 
ALLES GOEDMAKEN 

Deze tweede dag maakt een en ander 
goed. Voor ons omdat wij van een asgrau
we winter in een zonnige lente zijn terecht
gekomen, bijna zonder overgang, én voor 
de frankofone gezellinnen die zich gesterkt 
voelen door de Georgische lof voor het 
Frans. 

Het lieflijk klimaat van de Kaukasus is troos
tend voor de doorstane ongemakken en 
vermoeienissen. Het uitzicht vanop het bal
kon van onze hotelkamer is grandioos. Hoe 
weinig men ook geslapen mag hebben — 
wie de zon ziet wordt gemakkelijker wak
ker. 

Vandaag gaan wij op schoolbezoek. Ter 
ere van de «Belgen» uitgerekend een 
school, waar van het tweede studiejaar af 
Frans wordt geleerd als één der hoofdvak
ken. 
Na primaire en sekundaire afdeling kunnen 
de leerlingen zich bekwamen aan de Fakul-

teit van Vreemde Talen ofwel aan de Sor-
bonne. 

Het klinkt wel een beetje gek te vernemen, 
dat de direkteur van de school, die de lof
trompet van het Frans steekt, geen mond
vol Frans spreekt, maar wél de vrouwelijke 
tolk en tevens direktrice van de school. Kan 
ik het heipen als ik de indruk heb, dat die 
vrouw zowat de spil is rond wie alles draait 
en dat haar Russisch sprekende kollega mij 
voorkomt als een partijfunktionaris 7 

Spreekt hij daarom Russisch ? Ofschoon 
men de oorsprong nog altijd niet kent 
(ondanks vage reminiscenties aan het Bas-
klsch] IS het Georgisch immers een autono
me taal; één der vele erkende talen in Rus
land. Dit Russisch moet In Georgische oren 
zowat geklonken hebben als Frans voor de 
Vlamingen. 

INDOKTRINATIE 

Maar het bezoek aan de school is alleszins 
boeiend. Ik noteer: op het vlak van de ko-
edukatie en de ko-instruktie staan ze hier 
verder dan bij ons. Waarschijnlijk ook in 
heel Rusland. Maar toch word ik onwillekeu
rig herinnerd aan onze zustersscholen van 
50 jaar geleden. Ook hier is de sfeer gela
den met kompetitiegeest en prestatiezucht. 
De foto's van de beste leerlingen hangen 
aan de muren, te gelijkertijd voorbeeld en 
uitdaging voor de anderen. En de zwarte 
schortjes met witte kragen roepen herinne
ringen op aan het schooluniform van wel
eer. 
Vanzelfsprekend is er ook Lenin. Op alle 
manieren. Staande, lezend, peinzend, be
wust. Ook rode aanplakbiljetten met stoere, 
gespierde arbeiders, fier en heldhaftig naar 
een niet te ontwaren punt in de ruimte kij
kend. In de traphalle waarachtig nog een 
reuzenmonument van een vaderlijke Stalin, 
de Georgiër die in zijn geboorteland nog 
steeds overal geëerd wordt met stand- en 
borstbeelden. 

Maar wie er ook geëerd wordt, in de 
Sovjet-republipken is elke leerling verplicht 
de sekundaire school te beëindigen. Wie 
niet slaagt in zijn eindeksamen, gaat een 
jaartje werken terwijl hij zijn herkansing 
voorbereidt. En terwijl wij deze maatregel 
ernstig overwegen, zitten wij al in de feest
zaal, verrast door een aantal leerlingen in 
nationale klederdracht die een reeks Geor
gische volksdansen opvoeren. 

Wij worden getroffen door de onvergelijk
bare sierlijkheid en mimiek, de aristokrati-
sche gezichtjes van de kinderen en de aan
trekkelijke fluit- en trommelmuziek. Wij ge
nieten met volle teugen, lang en geboeid kij
kend. 

Pas veel later keren wij terug naar de ande
re werkelijkheid van rode plakkaten en 
ideologische overtuigingen. 

«te dat geen... indoktrinatie ?" waagt een 
onder ons te zeggen met een schuine blik 
op Lenin en Stalin, arbeidshelden en leuzen. 
"Niet minder dan de foto's van koningshui
zen, heiligen en engelen in uw scholen», 
klinkt het antwoord. 
Zo bekeken... 

In de namiddag van de tweede dag maken 
wij kennis met alle soorten tee waaraan 
Georgië rijk is, en dat is heel wat. In het 
«teehuis» worden wij rondgeleid door een 
deskundige. Aan een van de muren hangt 
reuzegroot de foto van een oude vrouw 
met vele dekoraties. Op een vraag van ons 
krijgen wij te horen dat zij een heldin van 
het Russische socialisme is. Als wij per se 
willen weten waaruit die heldhaftigheid dan 
wel bestaat, vernemen wij dat zij erin gelukt 
is 120 kg. tee per dag te plukken, d.w.z. 
zoveel ais een machine! 

« Heeft die vrouw soms het « ere-doktoraat 
in de teeiogie» gekregen?» vraag ik, niet 
zonder ironie. 
Opgetrokken wenkbrauwen is het enige 
antwoord. 
De Sovjet-republiek schijnt inderdaad be
hoefte te hebben aan vele « helden >, zoals 
wij nadien nog dikwijls zouden opmerken. 

• FLFMENSKI PARTITE NATIONALE . 

«Het huis der vriendschap» staat diezelfde 
avond wijd open voor de Belgische delega
tie. Autoriteiten, waaronder de vrouwelijke 
Georgische minister van opvoedong en 
vrouwelijke professoren van de universiteit 
ontvangen ons zeer vriendelijk. Pers, TV en 
radio zijn ruim vertegenwoordigd. Eerst is 
het de beurt van de frankofonen om zich 
voor te stellen. Zij zitten aan een andere 
tafel, recht tegenover ons. Tot onze niet 
gennge verbazing zijn de eerste zes allen 
van hiet FDF, volksvertegenwoordigsters in
begrepen, verder is er een sterke kommu-
nistische vertegenwoordiging en de laatste 
twee stellen zich voor als «anciennes de 
Ravensbrück», wat een hartelijk applaus 
van de Sovjets ontlokt Dan is het mijn 
beurt als eerste van de Nederlandstaligen 
en de enige van de VU. ledereen verwacht 
natuurlijk dat de hele Belgische afvaardi
ging, gemakkelijkheidshalve, Frans gaat 
spreken. In aanwezigheid van pers en TV 
vertik ik het duizendmaal om Frans te spre
ken en stel mij voor als provincieraadslid 
van de Vlaams Nationale Partij en voorzit
ster van de Vlaamse Pluralistische Aktie-
groep. Onmiddellijk wordt ik onderbroken 
om alles langzaam te herhalen — wat juist 
mijn bedoeling is, gezien de TV — de ver-
taaldienst moet extrawerk leveren. Er is 
opvallend veel geroezemoes langs franko
fone zijde. Ik hoor de Russische tolk iets 
zeggen in de aard van «flemenski partite 
nationale» maar over het woord «pluralis
me » struikelt zij. Met veel genoegen leg ik 
haar uit dat «pluralisme» eerbied voor 
ëlkaars overtuiging betekent en dat ook de 
Vlaams nationale partij dit pluralisme in 
haar brevier voert. 

Niemand van de hele Vlaamse afvaardiging 
(van welke strekking ook) spreekt Frans en 
onze tussenkomsten en vragen nadien 
bezorgen de niet vlot sprekende tolk heel 
wat hoofdbrekens. Hilda Uytterhoeven 

vervolgt 
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UNCTAD IV TE NAIROBI 

KOMT ER TOCH 

ENIG RESULTAAT UIT DE BUS? 
Zoals al voldoende bekend is, wordt In Nairobi van 3 tot 28 mei de Vierde Verga
dering gehouden van de Konferentie der Verenigde Naties voor Handel en Ont-
vi»ikkeling, gewoonlijk genoemd Unctad IV. Deze vergadering van alle landen 
van de wereld, op dit ogenblik een goede 150, wordt om de vier jaar gehouden 
om samen de problemen te bespreken van de ontwikkeling en de verbetering 
van de handelsbetrekkingen in de Derde Wereld. Telkens wordt tijdens Unctad-
vergaderingen getracht een stap vooruit te zetten op de weg van de ontwikke
ling in volle onafhankelijkheid van de Derde Wereld. Dit jaar staat deze idee 
van een samenwerking op alle gebieden van ekonomie en handel centraal. Men 
wil komen tot een nieuwe internationale ekonomische orde, waarbij de werelde-
konomie zodanig wordt ingericht dat de ontwikkelingslanden als gelijkwaardige 
partners in de negociaties worden betrokken. 

De Belgische delegatie op de Unctad-konferentie te Nairobi. In het midden senator 
Eugeen De Facq, onze verslaggever 

DE AGENDA 

De voornaamste themata die behan
deld w/orden zijn : een regeling over de 
grondstoffen, betere handelsvoor-
waarden voor halfafgewerkte en afge
werkte produkten uit ontwikkelings
landen, de overdracht van technologi
sche kennis, het lot van de armste lan
den die over weinig of geen grondstof
fen beschikken, de institutionalisatie 
van deze nieuwe ekonomische wereld
orde via het uitbreiden van de prero
gatieven van het permanent sekreta-
riaat van de Unctad te Geneve. Voor 
de eerste maal worden ook de han
delsbetrekkingen en de hulp van het 
Sovjetblok (Oost-Europa -l- Rusland) 
in de besprekingen opgenomen (de 
Oost-Zuid-betrekkingen]. 

Verder spreekt men in de marge ook 
over de onderlinge ekonomische 
samenwerking tussen de ontwikke
lingslanden. 

Aan de voorbereiding van deze Confe
rentie werd gedurende anderhalf jaar 
hard gewerkt door de ontwikkelings
landen zelf, verenigd in de Groep van 
77 (nu ongeveer 100 landen). De Wes
terse en de Oostbloklanden hebben 
eigenlijk zeer weinig aan voorberei
ding gedaan en hebben geduldig ge
wacht tot de O.L klaar waren met hun 
eisenbundel. Dit dossier werd dan 
bekendgemaakt na een vergadering 
der 77 te Manila (op de Philippijnen). 
Een korte voorbereidende vergade

ring werd tegen het einde van de win
ter gehouden te Geneve. 

HET WESTEN 

Van bij de voorbereidende vergade
ring te Geneve reeds bleek dat de 
Westerse landen, op zijn zachtst ge
zegd onderling tot een allesbehalve 
unaniem standpunt tegenover het rap
port van Manila zouden komen. 

Enerzijds waren er de strikte nee-zeg-
gers, zoals de USA, Canada, Duitsland 
en Japan, anderzijds de progressieven 
die een heel eind mee konden gaan 
met de Manila-verklaring, zoals de 
Skandinavische landen en Nederland. 
België, nam, mede door het feit dat het 
haar beurt was om, mede namens 
Luxemburg, het voorzitterschap van 
de EEG-landen waar te nemen, een 
afwachtende en middenweg situatie 
in. Tijdens de voorbereiding te Geneve 
kwam men eigenlijk geen stap verder. 

HOEVER STAAN WIJ ? 

Over de eisen van de Manila-groep 
kan in het bestek van dit artikel niet vol
ledig uitgeweid worden. Dit zal gebeu
ren in een volgend artikel. 

In elk geval kan gezegd worden dat 
voor wat de grondstoffenproblematiek 
betreft, de landen van de B-groep 

(Westerse landen met vrijemarkteko-
nomie) weerbarstig staan tegenover 
een integrale benadering en de oprich
ting van een gemeenschappelijk 
fonds. Onder de druk der omstandig
heden heeft de USA een verrassings
element binnengebracht via de toe
spraak van Kissinger die kwam aan
dragen met een Internationale Investe
ringsbank waar de belangen van de 
grote multinationale ondernemingen 
niet alleen gevrijwaard zouden zijn, 
maar waar de bank zelf praktisch alle 
mogelijkheden openliet om een privé-
kapitaal-aangelegenheid te worden. 

Hoewel de idee van Kissinger mis
schien enige kans maakt te Parijs op 
de Noord-Zuid onderhandelingen, kan 
men toch zeggen dat In Nairobi daar
over bij de «77» geen bereidheid tot 
aanvaarding bestaat. Zij houden sterk 
aan de integrale benadering van het 
grondstoffenprobleem en aan de op
richting van een gemeenschappelijk 
fonds ter financiering van buffervoor-
waarden en ter ondersteuning van de 
prijzen. 

Waar de O.L. enerzijds aan de indus
trielanden een zekere gewaarborgde 
bevoorrading willen toestaan in ruil 
voor toetreding van het gemeenschap
pelijk fonds, willen zij anderzijds de 
mogelijkheid niet uitsluiten van produ
centen-kartels ; wat dan weer het wan
trouwen van de Westerse groep wekt. 
In elk geval is de toestand op het ogen
blik van het schrijven van deze bijdra
ge nog zeer confuus. De Belgische 
afvaardiging heeft nu een compromis
voorstel uitgewerkt dat eerst aan de 
EEG-landen en daarna aan de ande
ren zal worden voorgelegd. Of het kan
sen op slagen heeft, kan betwijfeld 
worden gezien de te ver uiteenlopen
de standpunten binnen de industrie
landen. 

Voor wat de technologieoverdracht 
betreft zijn een paar grote hindernis
sen reeds genomen. Het systeem der 
brevetten zal onderzocht worden in 
het kader van de Wereldorganisatie 
voor de Intellektuele Eigendom. Een 
voorstel echter tot kompensering door 
ontwikkelde landen van de „brain-
drain (aantrekken en in het industrie
land houden van Derde-Wereld-intel-
lekt) maakt misschien een kans, vooral 
voor de minst ontwikkelde landen. 
Over een kode voor technologieover
dracht is men in principe akkoord, 
doch het grote verschil in opvatting ligt 
in het feit dat de Westerse groep zul
ke kode ziet als een moreel engage
ment in de vorm van een Uno-resolu-
tie, terwijl de Derde-Wereld-landen er 
een bindende kode tussen de ver
dragssluitende landen wil van maken, 
eventueel onder kontrole van Unctad 
en Internationaal Gerechtshof. Binnen 
de onderhandelingsgroep over het lot 
van de minst-ontwikkelde landen blijkt 
een grote dosis goede wil van de ver
schillende zijden te bestaan. 

De toestand in de 29 landen, met een 
gemiddeld persoonlijk inkomen onder 

de 100 dollar, is namelijk zo hopeloos 
slecht, de honger en de miserie zo 
groot, dat hier nog moeilijk streng en 
nuchter ekonomisch mag gerede
neerd worden. 

De Amerikanen hebben zelfs voorge
steld, onder bepaalde voorwaarden 
van doelmatige beleidsvoenng, alle 
hulp aan die landen onder vorm van 
zuivere giften zou gebeuren, en niet 
via leningen. Op het eerste gezicht 
een sympatieke maatregel, doch uit 
vele kontakten met afgevaardigden uit 
de ontwikkelingslanden blijkt een 
groot wantrouwen te heersen. Men 
vreest discriminatoire behandeling (po
litieke machtsblokken) en het ontbre
ken van •< incentive » naar verder groei. 

Toch moet het systeem van de lenin-
geu van Staat tot Staat en deze van 
de grote internationale financiële orga
nisatie verbeterd worden. Het is nu zo 
dat naarmate een ontwikkelingsland 
„beter zijn best doet] daardoor ook zijn 
kredietwaardigheid verhoogt, maar... 
dit betekent dat het dan wegens zijn 
betere ekonomische situatie slechts 
beroep kan doen op verdere leningen 
aan strengere voorwaarden. Een leek 
zal begrijpen dat het dus soms een 
kwestie is voor deze landen van koord
dansen op de grens van de onderont
wikkeling om toch maar te kunnen 
genieten van de zachte voorwaarden. 

Een ander aspekt dat niet in aanmer
king genomen wordt en dat ik slechts 
eenmaal terloops heb horen beklemto
nen was het gevaar dat sommige ont
wikkelingslanden met een onstabiel re
giem, de voordelen van het uitwissen 
der schulden en van het aanvullende 
inkomen door giften, zouden kunnen 
gebruikt om het wapenarsenaal ver
der aan te vullen. En de begrotingen 
voor bewapening zijn reeds zo hoog, 
dikwijls proportioneel het hoogst in de 
armste landen. 

In de marge van deze Unctad Confe
rentie loopt hier in Nairobi een soort 
parallelkonferentie van de kontestatai-
re niet goevernementele organisaties. 
Zij geven een uitvoerig nieuwsorgaan 
uit dat sterk pro-Derde Wereld gericht 
is en dat zowel het Oostblok, als de 
Westerse groep op de rooster legt 

Waarom zo weinig over de Chinezen 
gesproken? Wel, zij zijn hier als een 
afzonderlijk «blok», maar beperken 
zich ertoe stereotiep te herhalen dat 
ze het Manila-dokument steunen, dat 
ze zelf een ontwikkelingsland zijn en 
dus voor andere landen binnen het 
Unctad-kader weinig of niets kunnen 
doen. Ze beledigen om de haverklap 
de Russen en hun satellieten als «so
ciaal-imperialisten», die even slecht of 
zelfs veel slechter (en schijnheiliger) 
zijn dan de Westerse «kolonialisten, 
kapitalisten en imperialisten ». Deze ei
genlijk weinig konstruktieve houding 
heeft reeds bij een groot aantal ontwik
kelingslanden enige wrevel verwekt. 
Altijd maar schermen met de «autar-
chische ontwikkeling» (self-reliance) 
kan eens op de zenuwen gaan wer
ken van kleine, over weinig grondstof
fen beschikkende, overbevolkte lan
den die zonder substantiële hulp in 
geen twintig jaar enig licht zullen zien 
in de donkere tunnel van hun wan
hoop. 

Senator E. DE FACQ 
NaVrobi 

18 mei 1976 
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DE KULTUURRAAD 

VU LUIDDE 
DE ALARMBEL 
Reeds vorige week hebben we beschou
wingen gewijd aan het feit, dat voor de eer
ste keer sinds de grondwetswijziging de 
alarmprocedure in een van onze parlemen
taire instellingen werd ingezet De zgn 
alarmbel werd op uitdrukkelijk verzoek van 
de franstaligen (aan wie Eyskens noch Tin-
demans iets kunnen weigeren) in de knoei-
grondwet ingebouwd, ter bescherming van 
de frankofone minderheid De ironie wil dat 
de allereerste keer dat deze procedure 
wordt in werking gesteld, zulks gebeurt in 
de Nederlandse Kultuurraad, waar de oppo
sitie (BSP, V U en KP) terecht van mening 
IS, dat het kultuurpakt door de CVP-PVV-
meerderheid geschonden wordt 
In technische termen heet zo een beroep 
«een beroep op het reglement», meer 
bepaald met een verzoek tot toepassing 
van art 33 van het reglement van orde van 
de kultuurraad 

In het debat, dat namens de BSP, de VU 
en de KP afgelegde verklanng van kamer
lid Van Elewijck ontstond, meende PVV-
woordvoerder Menckens de VU te moeten 
verwijten «zich tot een politiek maneuver 
te hebben laten verleiden» VU-senator 
V A N IN diende hem van antwoord met 
hem te herinneren aan de herhaalde VU-
tussenkomsten bij de regering om in zeer 
konkrete gevallen de toepassing van het 
kultuurpakt te vragen „De VU heeft zich 
met tot een zgn maneuver laten verleiden, 
ze ligt integendeel aan de basis van het 
gebeuren i» 

VU-kamerlid DE BEUL verantwoorpdde dit 
beroep op het reglement door te, herinne
ren aan het langdurig geduld van de VU, de 

herhaalde verzoeken, de gedane maar met 
gehouden beloften «De regering moet 
inzien dat ze zich op een gevaarlijk pad 
heeft begeven en dat de hantenng van de 
alarmbel volkomen verantwoord is » 

NELLY M A E S BIJT V A N Z I C H A F 
Nadat de BSP-fraktie de vergadenng had 
verlaten (later zou blijken dat daardoor met 
geldig kon gestemd worden) werd de 
begroting voor kulturele zaken 1976 aange
vat Mevrouw NELLY MAES hield in dit ver
band een stevige uiteenzetting, met zonder 
er inleidend op gewezen te hebben dat het 
beroep op de alarmprocedure met mag 
weggewuifd worden als een onhandig en 
ongelukkig maneuver 

Even kregen de babbelaars een veeg uit de 
pan waarna ze haar eigenlijk betoog aan
vatte met de vaststelling dat de kulturele 
inspanning tot nog toe vooral het vormings
werk betrof en dat het kulturele leven veel 
te sterk geburokratiseerd is Nelly Maes 
pleitte vervolgens voor de professionele 
begeleiding maar ook voor het onvervang
bare voluntariaat De interpellante nam 
dan het muziekonderwijs op de korrel, 
waarvan het onderncht en de spreiding 
vaak zeer veel te wensen overlaten Ver
der blijkt dat de ondergeschikte besturen 
vaak moeilijkheden hebben met de toepas
sing van het kultuurpakt Ook de subsidie
ring verloopt volgens onzinnige normen 
(jeugdverenigingen moeten verlies lijden wil
len ze toelagen krijgen i) Besluitend zei 
mevrouw Maes dat de VU een demokra-
tisch en pluralistisch kultuurbeleid voor
staat 

B R U S S E L S E S N O B S B E L E D I G E N 
V L A M I N G E N 

VU-senator BOB MAES onderzocht de 
post bezoldigingen en betoelaging aan per
soneel, de steun aan jeugdaktiviteiten, waar
bij de indruk ontstaat dat men het idealisme 
wil doden In deze gedachtengang is het 
misschien met eens zo erg dat de vlaams-
nationale strekking zeer weinig subdidies 
ontvangt 

Senator Maes vroeg zich dan af, in hoever
re de Vlamingen genieten van de tientallen 
miljoenen van de gemeenschappelijke be
groting « Toch met via instellingen zoals de 
vzw «Koningin Elisabethwedstnjd» waar 
de Vlamingen zich telkens door Brusselse 
snobs moeten laten beledigen i» 

L E K T U U R V O O R Z I E N I N G 
M O N U M E N T E N Z O R G 

EN 

VU-kamerhd DE BEUL handelde over de 
lektuurvoorziemng en de monumentenzorg 

De bevoegde KR-kommissie is klaar met 
een ontwerp betreffende het biblioteekwe-
zen, maar het kan met in openbare behan
deling komen omdat de Raad volgens een 
arrest van de Raad van State met bevoegd 
IS I Om uit het slop te geraken diende de 
V U een aantal wetsvoorstellen in, die ech
ter werden verworpen De Kultuurraad 
staat dus onder rechtstreekse voogdij van 
de nationale overheid Daardoor hebben de 
frankofonen hun zeg in het kultureel beleid 
van de Vlamingen i 

Tot slot drong de h De Beul aan op spoedi
ge afhandeling van de resterende dekreten 
inzake monumentenzorg Wat ten slotte de 
subsidies aan kunstenaars betreft meende 
de h De Beul dat het Nederlandse stelsel 
van de tegenprestaties aanbeveling ver
dient 

IN 
DE 
KAMER 

V O L K S U N I E EIST B E S L I S S I N G 
T E G E N DE I N C I V I E K E N 

Vorige week woensdag ging het er rumoe
rig aan toe in de Kamer, toen VU-fraktie-
voorzitter ANCIAUX een verklaring van de 
eerste minister eiste waarin de regenng dui
delijk zou maken, welk standpunt ze nu 
eigenlijk in het Nols-schandaal inneemt 
Blijkbaar, aldus Anciaux, staat het parle
ment met meer voor een homogene rege
ring Op 29 april bleek de regering duidelijk 
verdeeld te zijn over de zaak Nols Later 
vernamen we dat de regering nog steeds 
aarzelt, om een besluit ter zake te nemen 

Voorzitter Dequae snelde Tindemans en 
gezellen ter hulp, door naar het reglement 
te verwijzen de vraag kon niet gesteld wor
den, daar ze niet op de dagorde vermeld is 
Dequae verzocht Anciaux het spreekge
stoelte te verlaten, doch deze weigerde 
Daarop ontstond er zulk een kabaal, dat 
Dequae de vergadering voor een kwartier 
moest onderbreken Het ziet er naar uit dat 
we nog meer woelige momenten in de Wet
straat gaan beleven wanneer Tindemans 
en zijn « dapperen » voorts blijven kapitule-
ren voor de ukasen van Perm, Gendebien, 
Lagasse, Nols en andere frankofone fanati-

N U T T E L O Z E B E S P R E K I N G E N 

De Kultuurraad lijdt blijkbaar aan hetzelfde 
euvel als het unitaire parlement, want hij 
bespreekt net als de Kamer en de Senaat 
in 1976 rekeningen van 1974 en de begro
ting van 1975 Van een vlotte werking kan 
dus met gesproken worden Na vijf jaar is 
de kulturele autonomie met meer dan een 
Ijdel woord Senator Van In herinnerde aan 
de grote verwachtingen, die bij de oprich
ting van de Kultuurraad ontstonden, thans 
dreigt zijn werking in diskrediet te geraken 

Een aantal positieve elementen kunnen aan 
deze algemene gang van zaken weinig ver
anderen Er 13 dus nood aan bezinning over 
de werking van de Raad, die in hetzelfde 
straatje is versukkeld als Kamer en Senaat 

Toen senator Van In de naamstemming 
over de begroting vroeg bleek de Raad met 
meer in getal te zijn, zodat de stemming 
over de begroting 1975 met kon doorgaan 

R A T I O N A L I S E R I N G V A N 
Z E E V A A R T O N D E R W I J S 

VU-kamerlid VANDEMEULEBROUCKE 
brak nog een lans voor de rationalisenng 
van het zeevaartonderwijs, o m door 
samenvoeging van onderwijsinrichtingen 

Het gaat met op, scholen te handhaven met 
amper 17 leerlingen of in een en dezelfde 
gemeente twee scholen (een vrije en een 
officiële) te handhaven Hier ligt voor de 
minister de mogelijkheid open, om tot een 
waarachtig pluralistisch model te komen en 
terzelfder tijd miljoenen te besparen 

Dit was meteen het orgelpunt van deze zit
ting, waar door het absenteïsme in de meer
derheid met geldig kon gestemd worden 

IRC) 

M I C H E L : I N C I V I E K 

Als extra-parlementaire aktiviteit nam een 
gedeelte van de VU-kamerfraktie samen 
met drie VU-senatoren, het initiatief om op 
het balkon van Michel's kabinet in de Wet
straat te betogen tijdens het middaguur op 
21 mei jl Uiteraard met leeuwevlag en span
doek «Nols buiten, Michel inciviek» Elders 
in dit blad uitvoeng relaas in woord en 
beeld over deze extra-stunt Het viel ons op 
dat Willy Kuijpers geen kat is om zonder 
handschoenen aan te pakken 

• Bi| de bespreking van het wetsont
werp tot verhoging van hef aantal magi
straten kondigde VU-kamerl id Baert aan, 
dat de VU-fraktie het ontwerp zou goed
keuren ook al IS het slechts een druppel 
-̂ p een gloeiende plaat. In 1971 waren er 
380 zaken per magistraat, in 1975 waren 
er 440. Er is dus geen vooruitgang. De 
interpellant vroeg dan ook de minister, 
het vraagstuk dringend te onderzoeken 
en er spoedig iets aan te doen. 

9 Het zelfde kamerlid sprak er zijn vol
doening over uit, dat de resolutie over de 
UNCTAD te Nairobi toch reeds aanpas
sing van de verklaring van minister Van 
Elslande tot gevolg heeft gehad. Daarmee 
schaart ons land zich bij die landen, die 
de ontwikkel ingsvraagstukken meer mo
reel dan material ist isch benaderen 

% VU-kamerl id Nelly Maes deelde me
de, dat haar fraktie het wetsontwerp, waar
bij het gemeenschappeli jk instituut van 
de BRT-RTB gemachtigd wordt leningen 
tot 4 miljard 950 mil joen aan te gaan, zou 
goedkeuren, daar deze handeling de split
sing der diensten niet zal hinderen. 

• VU-kamerl id Kuijpers klaagde het feit 
aan, dat tot op heden, zeventien jaar na de 
wetsuitvaardiging, de verhaalkamers 
waarin de inrichtende machten van het 
gesubsidieerd onderwijs en de perso
neelsverenigingen vertegenwoordigd zijn, 
nog steeds niet werden samengeste ld ! 
Het zeer omslachtig antwoord van minis
ter Decroo kwam er uiteindeli jk op neer 
dat hij de nodige maatregelen zou treffen, 
na overleg met zijn kollega Humblet. 
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OP STAP MET DOSSIER VLAANDEREN 

ANTWERPEN 
Volksvertegenwoordiger Reimond Mattheys-
sens voerde op 16 mei j I te Mortsel een grote 
groep dapperen aan die op stap gingen voor 
een derde arrondissementele kolportagetocht 
met het speciale Wij-nummer 

Niet minder dan 538 nummers gingen vlot van 
de hand Proficiat i 

WIJ vermelden speciaal de aanwezige provin
cieraadsleden Mia Monseur, Hugo Andnes, 
Jo9 Brentjens, Paul Van der Gucht en Oktaaf 
Meyntjens 
Maar ook de talrijke kaderleden, waaronder 
een vrijwel voltallig arrondissementeel be
stuur, verdienen een eresaluut voor deze wei-
gelukte aktie 

GENT - EEKLO 

Gevolggevend aan de op
roep van het arrondlsse-
mentsbestuur waren zater
dag 15 mei méér dan 40 man 
aanwezig om, bij een zomers 
weertje te kolporteren 
met de speciale WIJ-uitgave 
« dossier Vlaanderen ». 

Deskundig werd de stad 
Gent in sektoren verdeeld en 
meteen wisten de groepen 
waar hun werkterrein lag. Een 
senator, twee provincieraads
leden, meerdere gemeente

raadsleden, een flinke afvaar
diging FVV-vrouwen en de 
nog steeds onvervangbare 
getrouwe « kolporteurs » stre
den verbeten om het prijs-
boek als beloning in te pal
men. Uiteindelijk kwam onze 
laureaat van de voorbije 
abonnementenslag Kris Ver-
syck, flink bijgestaan door de 
jongste deelneemster, zijn 
12-jarige dochter Jo Versyck, 
als primus naar voor 
Eindresultaat: méér dan 650 
nummers binnen de twee uur 

verkocht! Arrondissemen
teel propagandaman Koen 
Van Meenen hoopt niettemin 
bij een volgende gelegen
heid nog méér deelnemers te 
mogen begroeten. 

Meteen herinneren wij eraan 
dat ons arrondissement een 
daadwerkelijeke steun toege
zegd heeft aan Brussel. Wij 
kolporteren in de stad Brus
sel op 12 juni a.s. Gratis bus
vervoer is verzekerd. Allen 
op j j o s t ! 

Steeds meer lezers van ons blad en VU-afdelingen voegen 
de daad bij het woord en storten hun financiële bijdrage om 
de Vlamingen, die te Brussel op 10 oktober a.s de strijd zul
len aanbinden tegen het fransdolie FDF, een werkelijke 
kans te geven. Laat u niet pramen en stort, zonder verder 
uitstel, ook uw bijdrage op prk 000-0171139-31. Vermelden : 
aktle Brussel 10-10. 

AKTIE 
BRUSSEL 10-10 
J. Desmidt, Ledeberg 
Vikto Rabier, Beersel 
Richard Van Leemputten, kamerlid, Zottegem,. 
K.P., Antwerpen ."^^^ytr^inffi^.,^. 
VU-Wi)negem !.:..JL..i:...:»rf&'-
VU-Drongen - Afsnee iiMjmttt-,... 
vu-Duffel .; ' J p * -
Jan-Peter Peumans, Valmeer.,*,^j«'.ffl(i.rfrtp^'."*«^*' 
Naamloos, Jezus-Elk S.i-SisSfvv,':^ 
M Huyghebaert, Moorslede 
Naat Allegaert, Wemmei 
Geraerts-Aerden, Genk 
Leo Devuyst, Leuven 
J Ternjn, Oostende 
Clement Anseele, St.-Lambrechts-Woluwe 
Viktor Cooreman, Oudegem 
T.D.S,Aalst 
VU-Aalter - Bellem - Lotenhulle - Poeke 
Juliaan De Facq, Gent 
Felix Van der Goten, Lebbeke 
Fr. De Smedt, Schilde 
Gaston Trappeniers, Leefdaal 
VU-Aalst 
Weduwe Beirens, Brustem 
VU-Merelbeke 
Maurits Tilmans, St-Genesius-Rode 
Roger Moerman, Middelkerke 
G. en J. Bessemans, St.-Truiden 
K Claessens, Turnhout 
E. Wertelaers, Etterbeek 
F.N., Strombeek-Bever 
J.N., Vilvoorde 
VU-Tremelo-Baal 
VU-Diest 
VU-Kortri|k 
Laurent De Backer, gemeenteraadslid, St -Katarina-Lombeek 
VU-Keerbergen 
Jan Vervaecke, Brugge 
VU-Wommelgem 
vu-De Panne 
vu-Schoten 
Edward Herbosch, Wommelgem 
VU-Hasselt 
V.D S., Oostende 
Willy De Rycke, Asper 
Hubert Wouters, Kessel-Lo 
Naamloos, Kortrijk 
De Cooman-Verstraete, Heule ^^«j»i,^ 
Antwerpia, Aalst ISx4f<!^; 
Johan Sauwens, Bilzen .&^ *< i ^ ^ i ny 
Lambert Merckx, Kumtich Aii^i^s^SiiJiV" 
Armand Versfraeten, Kumtich ..#^y^.^.. 
Hilda Uytterhoeven, Mechelen # ^ * * ' 
Walter Jaspers, Hombeek 
M.V,Dllbeek 
Jozef Devoldere, Westkerke 'w^«^. 
VU-Hove .&^if 
Jan Muyidermans, Strombeek-Bever 

300 
1000 
1000 
100 
1000 
1000 
5000 
150 
250 
1000 
100 
500 
1000 
1000 
500 
1000 
5000 
1000 
1000 
1000 
800 
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1000 
300 
2500 
100 
500 
1000 
1000 
300 
300 
200 
1000 
5000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2500 
1000 
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200 
1000 
500 
1000 
200 
1000 
200 
1000 
500 
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250 
1000 
1000 
1000 
5000 
1000 
1000 

Totaal 3e lilst: F 62.700 

Algemeen totaal • F 155.100 
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A N T W E R P E N (arr.) 

BRUSSELS BEZOEK 
Volksvertegenwoordiger Vik Anciaux 
kwam op bezoek tijdens de arrondis-
sementsraad van 14 mei jl Doel van 
zijn komst steun voor Brussel in het 
vooruitzicht van de gemeenteraads
verkiezingen 
Dat de oproep van Vik Anciaux met in 
dovemansoren viel bewees de omha
ling die het ronde sommetje van 
13 870 h opbracht En voor de toe
komst zal het arr bestuur een daad
werkelijke matenele en financiële 
steun uitwerken 
De Brusselse vertegenwoordiger ver
trok reeds naar Brussel met 200 grote 
affiches voor de verkiezingsstnjd 

A N T W E R P E N (s tad ) 

VERKIEZINGEN 
Draag uw steentje bij K B 404-
3036801-74 van V U Antw Stad 

VUJO 
Kontaktadres juffrouw De Motte Eri-
ka Venezuelastr 6 /91. 2030 Antw, 
met telefoonnummer, na kantooruren, 
422684 

WIJKVERGADERING 
Op het Kiel Met sprekers gemeente
raadsleden Anita Viaene en Hugo 
Coveliers op maandag 31 mei Lokaal 
Bristol, hoek Zandvlietstraat en Boom-
sesteenweg, om 20 u 30 

B E R C H E M 

NOLS BUIGEN OF BARSTEN 
Zo heet de premiere van de nieuwe 
TAK-film in de KNS, Sint-Baafsplein, 
Gent, op vnjdag 28 mei Jef Eibers, de 
vendeliers Dulle Griet en de Wim 
Maes-Werkgroep verlenen hun mede
werking TAK-Antwerpen legt een 
bus in Deze vertrekt om 19 u stipt 
aan Kontich-Kerk Kaarten aan 50 fr, 
inschrijvingen en inlichtingen bij Erwin 
Brentjens, Van Vaerenbergstraat 63 
Berchem Tel 391074 

SEKRETARIAAT 
Ons sekretariaat is open alle dagen 
van 19 u tot 19 u 30 De dinsdag van 
19 u tot 21 u Iedereen is welkom 
voor dienstbetoon 

B O R G E R H O U T 

GOUDEN HUWELUKSJUBILEUM 
Dinsdag 1 juni vieren onze trouwe 

ANTWERPEN 

MEI 

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

JUNI 

10 

11 

12 

v: 

Merksem Algemene ledenvergadering van Spaarkas Tijl Te 
20 u 30 in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298 
Merksem Ledenvergadenng «Vrouwen van Vandaag» in het 
Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298 te 20 u 30 
Mol Vergadering van de arrondissementsraad van het arr 
Turnhout in zaal Malpertuus te 20 u 
Olen-Noorderwi jk : Eerste Vlaamse Balnacht, met Joe Harris 
en zijn orkest, om 21 uur in zaal G Van Lommei te Olen-cen-
trum 
Move Namiddagwandeling te Vlassenbroek Inlichtingen en 
inschnjving bij de bestuursleden van VU-Hove 
Merksem Ledenvergadenng VUJO, Ontmoetingscentrum, Bre
dabaan 298, te 20 u 30 

A 

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 
9 tot 25 juh 
1 week safari + 1 week strandvakantie 
Reissom per persoon 48 520 fr 
Nederlandstalige reisleiding i 
Uitvoerig programma op verzoek 

THAILAND (rondreizen) 

Nederlandstalige reisleiding i 
Herhaling van onze suksesreizen i 
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 031/317680 
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 

leden Gerard Storme en Adrienne 
Leleu hun 50e huwelijksverjaardag 
met een plechtige euchanstieviering 
om 11 u in de kerk van de H Domini-
cus, Provinciestraat, te Antwerpen 
W I J wensen onze goede vnenden van 
harte geluk bij dit feestelijk gebeuren 

B O R S B E E K 

AKTIEGROEP 
De '" Aktiegroep-Borsbeek», die on
langs IS gesticht in onze gemeente, 
begint langzaam maar zeker los te 
komen Deze groep van mensen 
houdt zich uitsluitend bezig met uw en 
onze problemen wat betreft geluids
hinder, milieu- of natuurbeschadiging 
Voor inlichtingen een der bestuursle
den 

IJZERBEDEVAART 
«IJzerbedevaart • Houd de dag van 4 
juli vrij I Bejaarden of gehandikapten 
die graag een bezoek brengen aan de 
IJzer gelieven kontakt op te nemen 
met Van den Bergh Herman, Schan-
laan 82 tel 217240 

E K E R E N 

VUJO-NIEUWS 
Ook te Ekeren gaat een VUJO-kern 
van start Onder impuls van de initia
tiefnemers, H Bellens en J Van Hae-
zendonck, werd reeds een eerste kon-
taktavond gepland Deze heeft plaats 
op 3 juni 76 in zaal Den Boterham, 
Veltwijcklaan 23 Ekeren, om 20 uur 
Deze zal ingeleid worden door VUJO-
voorzitter van het arrondissement 
Antwerpen, Eddy Gaublomme Ge
volgd door een uiterst interessante 
diamontage van het Dosfelinstituut 
handelend over gemeentebeleid Wij 
rekenen erop u daar te mogen be
groeten Voor nadere inlichtingen Bo
terbloemlaan 66 Ekeren, tel 460593 
(sekretariaat) en Gravenlaan 25 Eke
ren, tel 45 05 80 
IJZERBEDEVAART 
Te Diksmuide op 4 juli e k om 11 u 
Aanplakbrieven te bekomen op het 
VU-sekretanaat, Geestenspoor 72 
Ekeren Tel 410441 

H O V E 

OVERLIJDEN 
Bestuur en leden van onze afdeling 
bieden de heer en mevrouw Van 
Eisen en zoon hun innige deelneming 
aan bij het overlijden van de heer Van 
Eisen vader van ons KOO-lid Frans 
Van Eisen Wij wensen hen veel moed 
en sterkte om dit verlies te kunnen 
dragen 

M E R K S E M 

NAAR DE POESJE 
Op dinsdag 11 mei ging Vlaamse 
Kring Groeninghe naar de Antwerpse 
Poesje Rond 19 u 30 kwamen zowat 
45 personen samen op de Grote 
Markt Dit leek waarschijnlijk uiterst 
verdacht, want prompt kregen we het 
bezoek van een politieofficier die 
kwam vragen of er iets aan de hand 
was Na dit korte intermezzo begaf de 
ganse groep zich naar het Repen-
straatje waar we werden verwacht in 
de Antwerpse « Poesjenellenkelder» 
(opgepast voor uw hoofd, dames en 
heren) Eenmaal geïnstalleerd op on
ze gezellige harde, houten bankjes, 
werden we vergast op de vertoning 
van «De Leeuw van Vlaanderen», 
gevolgd door « Romeo en Julia » Na 
een korte pauze gingen we met z'n 
allen op bezoek bij «De Maagd van 
de Burchtgracht» die, tot aller verwon
dering, verschillende bekenden onder 
de mannelijke deelnemers meende te 
herkennen Echter alle gekheid op 
een stokje, allen kwamen na de verto
ning spijts een pijnlijk zitvlak, zeer 
goed gemutst uit de kelder gekropen, 
zodat we de Vlaamse Kring Groening
he zeker kunnen gelukwensen met dit 
initiatief 
ZE ZIJN ER 

De spaarpotjes i Ze werden tijdens 
de kernvergadenng van 19 dezer aan 
de aanwezigen overhandigd Al wie 
nog graag zulk een spaarpotje in huis 
wil hebben kan zich wenden tot het 
sekretariaat, Trammezandlei 11 Er 
werden eveneens een aantal steunlijs-
ten in omloop gebracht en natuurlijk 
blijft ook onze bankrekening nr 414-
1095401-16 open voor uw steun of 
voor een jaarabonnement van 100 f r 
op ons afdelingsblad 't En Zal 

W I L R I J K 

WUKVERGADERINGEN 
Gezien wij langzaamaan naar de va
kantie toegaan en de tijd dnngt, is tij
dens de laatste bestuursvergadenng 
besloten nog een wijkvergadenng te 
beleggen voor de wijken Hoogte (Ro
zenkrans), Centrum, Elsdonk en Oos-
terveld samen Hierover verneemt u 
meer informatie in Scherp Gezien van 
mei Noteer alvast dat de bijeenkomst 
doorgaat op 15-6-76 in KWB-lokaal 
Sint-Bavo Buiten het kontakt tussen 
bevolking en mandatarissen, zal ook 
nog een interessante dia-reeks ver
toond worden over de door industrie 
aangetaste Groenenhoek 
LIJSTVORMING 
Door vriend en tegenstander worden 
WIJ al eens gepolst «hoe het met de 
VU-lijst voor oktober staat» Wij kun
nen ledercïn geruststellen Meerdere 
mensen hebben zich reeds kandidaat 
gesteld, maar wij laten nog niet in 
onze kaarten kijken Het verkiezings-
komitee beraadslaagt intussen rustig 
hoe de lijst op de meest evenwichtige 
wijze kan worden uitgebouwd 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/3610 11 

DeheegherJan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091/22 45 62 

T U R N H O U T 

LEDEN 
De ledenhernieuwing is in de meeste 
afdelingen al lang afgewerkt en de 
enkele laatkomers zullen zich wet 
even willen haasten Nieuwe leden 
zijn er intussen weinig geworven, 
toch moeten de huisbezoeken in de 
meeste afdelingen ook hier voor stevi
ge vooruitgang kunnen zorgen 

ABONNEMENTEN 
Het aantal Wij-lezers ligt nog altijd 
een 100-tal beneden de cijfers van 
vorig jaar Een vergelijking van het 
aantal abonnees per gemeente sinds 
72 is in het kaderblad opgenomen en 
leert dat wij in 5 jaar tijd geen vooruit
gang hebben geboekt Een ekstra-in-
spanning dus voor het werven van 6-
maand-abonnementen 

KOLPORTAGENUMMERS 
Na de arrondissementele kolportages 
blijft nog een flink pak nummers 
onverkocht De afdelingen kunnen ze 
voor plaatselijk gebruik bekomen aan 
5 fr per nummer Even telefoneren 
naar de arr verantwoordelijke voor 
propaganda. Jan Belmans 
VUJO WILLY KUUPERS 
Op de laatste bijeenkomst van Vujo 
in Westerio sprak volksvert W Kuij-
pers over zijn recente ervaringen in 
Armenië en de diepe motieven van 
zijn aktie Het was een reden om uit
een te zetten waar het volksnationalis-
me zich situeert tussen de eenzijdighe
den van links en rechts Een erg boei
end gesprek voor een helaas wat 
beperkt publiek 
VLAAMSE VROUWEN 
Op de laatste vergadenng van de arr 
raad gaf Raymonda Otten uit Kaster-
lee een uiteenzetting over histonek, 
nut, struktuur en aktiviteiten van de 
Federatie van Vlaamse Vrouwen In 
aansluiting hierbij werd van gedach
ten gewisseld over de organizatie van 
een ideeenbeurs en de plaatselijke 
werking 

K O M M I S S I E V A N O P E N B A R E O N D E R S T A N D V A N 
A N T W E R P E N 

P l a a t s e n van b e j a a r d e n h e l p ( s t ) e r en van v e r z o r g i n g s a s s l s -
ten t (e ) w o r d e n o p e n v e r k l a a r d . 

Hu id ige a a n v a n g s w e d d e 22 802 f r o f 23 554 fr b r u t o pe r 
m a a n d , naa rge lang d e k a n d i d a t e n g e r e c h t i g d zi jn o p s tand 
p laa t sve rgoed ing o f o p haa rdge ld 
L e e f t i j d s v o o r w a a r d e n d e leef t i jd v a n 21 jaa r ( voo r be jaar -
denhe lp (s t )e r o f v a n 18 jaar ( voo r ve rzo rg ingsass is ten t (e ) 
be re i k t h e b b e n en d e leef t i jd v a n 40 jaar met o v e r s c h r e d e n 
h e b b e n o p 11 -6-1976 Toepass ing d e r w e t t e n v a n 3-8-1919, 
27-5-1947 en 27-7-1961 o p d e pnor i te i ten 

D e kand ida ten m o e t e n in he t bezi t z i jn v a n é é n de r v o l g e n d e 
s tud iege tu igsch r i f t en 
— v o o r be jaa rdenhe lp (s t )e r b r e v e t v a n be jaa rdenhe lp -

( s t )e r , 
— v o o r ve rzo rg ingsass i s ten t (e ] b reve t v a n be jaa rdenhe lp -

(st)er, gez inshe lpster , san i ta i re helpster , k i nde rve rzo rg 
ster, ve rp leegasp i ran te , nu rs ing -hos tess me t 1 jaar cur
sus O o k d e kand ida ten d ie m e t vo ldoen ing 1 jaar ve rp le -
g ingsop le id ing h e b b e n g e v o l g d k o m e n in a a n m e r k i n g 

D i e g e n e n d ie hun op le id ing met h e b b e n g e n o t e n in he t H o g e r 
Inst i tuut v o o r V e r p l e e g k u n d e g e h e c h t a a n het A l g e m e e n Z ie 
kenhu is S tu i venbe rg , zul len g e h o u d e n zi jn to t het vo l gen v a n 
e e n b i j k o m e n d e op le id ing bu i ten d e d iens tu ren g e d u r e n d e 
h u n p roe f t i j d 
D e kand ida ten m o e t e n een ge tu igschn f t v a n zeer g o e d zede
lijk ged rag , d ienst ig v o o r o p e n b a a r bes tuur , i n l e v e r e n , d e 
manne l i j ke kand ida ten t e v e n s e e n mi l i t ieat test 
Een b i j zondere r e g l e m e n t e n n g o p d e s tandp laa tsve rp l i ch t i ng 
IS v a n toepass ing 
Inschr i j v ings formul ie r en vo l led ige v o o r w a a r d e n te b e k o m e n 
o p d e 7e A fde l i ng , Pe rsonee l szaken , Lange Gas thu i ss t raa t 39 
A n t w e r p e n 
Inschn jv ings rech t 120 fr 
D e a a n v r a g e n d ienen t o e g e k o m e n te zi jn o p he t sekre tar iaa t , 
Lange Gas thu i ss t raa t 33 A n t w e r p e n , uiterl i jk o p 11-6-1976 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

WIJ lO 
28 MEI 1976 
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K E S T E R B E E K 

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 

L E U V E N (arr.) 

PROPAGANDA 

Niet minder dan 60.000 pamfletten 
werden verdeeld onder de afde
lingen. De meesten van hen busten 
ze inmiddels huis aan huis. Ook het 
propagandamateriaal is inmiddels 
bij de negen depots in het arrondis
sement toegekomen. Het is al te mer
ken geweest aan de massale arron-
dissementele aktie met de gekende 
VU-str ips. Slechts enkele witte plek
ken werden genoteerd. Dit werd 
inmiddels aan de betrokkenen ge

signaleerd, die er nu beslist werk 
van zullen maken. 
Wat de advertentiekampanje betreft 
verschenen reeds twee doeltreffen
de advertenties in een reklameblad, 
dat wekel i jks in het arrondissement 
op 150.000 eksemplaren verschijnt. 
Deze kampanje gaat nog een hele 
t i jd door. 

Zoals men merkt ondersteunt het 
arrondissementsbestuur met alle be
schikbare middelen de plaatseli jke 
aktie i.v.m. de komende verkiezingen. 
Het arr. bestuur hoopt dan ook dat 
de afdelingen op hun beurt hun 
steentje zullen bijdragen tot het wel
slagen van de vier grote arrondisse-
mentele kolportages, waarvan de 
l i jst naar alle afdelingen werd ver
zonden. 

Voor alle informatie aangaande de 
kolportages kan men terecht op het 
telefoonnummer 013/33 26.69. 
Van ledere kolportage zullen wij een 
verslag brengen in ons weekblad 
WIJ. 

VERKIEZINGEN 

Nu op de meeste plaatsen in het 
arrondissement aardig wat vorde
ringen worden gemaakt met het op
stellen van de lijsten kunnen de afde
lingen ook gaan denken aan de bor-
denaktie, waarover wij het vroeger 
reeds hadden Kijk rond in Uw ge
meente, bij vrienden of sympatisanten 
of ZIJ geen stukje grond ter beschik
king hebben, waarop men een bord 
kan plaatsen Meld het ons dadeliik 
OK'? 

BAR RESTAURANT 

®e tCabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tol. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waard in . Jul ia van M ieghem-Van Cappel len. 

LIMBURG 
VERENIGING VOOR 
STREEK-
ONTWIKKELING 
NOORD-LIMBURGIN 
OPSPRAAK 

Naar wij uit goed ingelichte bron ver
namen zijn er moeilijkheden i v m de 
oprichting van de Vereniging voor 
Streekontwikkeling in Noord-Lim-
burg 

Deze vereniging, welke zou moeten 
gesticht worden op aanwijzen van 
LISO, komt maar niet van de grond 
Het Limburgs instituut voor samenle
vingsopbouw heeft Limburg inge
deeld in 5 gewesten Voor het Maas
land, Zuid-, Midden- en West-Limburg 
werd reeds eerder dergelijke vereni
ging geïnstalleerd, blijkbaar zonder 
veel moeilijkheden 

Op 8 mei ging ook voor Noord-Lim-
burg de stichtingsvergadering door 
maar van stichting kwam mets in huis 
De afgevaardigden van VU, BSP en 
PVV staken daar een stokje voor 
Hun belangrijkste bezwaar betreft 
de samenstelling van de beheerraad 
Het voorstel van LISO bestond enn 
een beheerraad tot stand te brengen 
van 40 leden Hiervan was de geplan
de samenstelling als volgt 
22 beheersleden vanwege de ge
meenten, 6 van de politieke partijen 
en 12 uit de belangen- en standenor
ganisaties 

Daar zouden dan nog twee leden 
namens LISO aan toegevoegd wor
den 

Dit systeem vond geen genade in de 
ogen van BSP, V U en PVV daar deze 
drie partijen die ± 50 % van het 
Noordlimburgse kiezerskorps ver
tegenwoordigen bedeeld werden met 
gezamenlijk 4 mandaten of voor de 
drie partijen samen slechts 1/10e van 
de mandaten 

Via de getrapte aanduidingen (Ge
meenten, stands- en belangenorgani
saties) slaagde de CVP erin onder de 
dekmantel van allerhande organisa
ties het leeuwenaandeel naar zich toe 
te halen 

Vandaar het verzet van de drie ande
re partijen die er zich op beroepen 
dat het LISO een pluralistische organi-
zatie IS welke ook de door haar opge
richte organizaties op pluralistische 
basis moet samenstellen en geen 
schijnpluralisme 

Zowel BSP, V U en PVV stelden dan 
ook voor om voorlopig een werk
groep op te richten om een degelijke 
vertegenwoordiging in de op te rich
ten Vereniging door Streekontwikke
ling van Noord-Limburg voor te berei
den De officiële stichting van dit 
orgaan zou dan uitgesteld kunnen 
worden tot na de gemeenteraadsver
kiezingen waarna de politieke kaarten 
toch ook anders verdeeld kunnen lig
gen 

Bovendien is elke haast wel erg ver
wonderlijk als men weet dat in het ver
leden, toen belangnjke punten behan
deld hadden kunnen worden (A-24, 
fusies van gemeenten, gewestplan 
enz ) geen nood aan deze oranisatie 
werd uitgedrukt Nu deze belangrijke 
aangelegenheden reeds beslist wer
den moet alles in zeven haasten 
geschieden 

Bovendien is duidelijk gebleken tij
dens de vergadering van 8 mei jl da 
dat woordvoerders zowel van BSP 
als V U als PVV hun wil om mee te 
werken manifesteerden Van CVP-zij-
de was de handelwijze erg kortzich
tig voorzitter Kelchtermans (welke tij
dens de vergadering het voorzit
terschap neerlegde) dreigde er zelfs 
mee dat de anderen (niet-CVP'ers) in 
de toekomst zoals in het verleden 
geen cijfermateriaal meer zouden 
doorgespeeld krijgen 
Ondertussen wordt er naar verluidt in 
een werkgroep gezocht naar een aan
passingsformule Het zou van LISO 
zeer onverstandig zijn zich achter de 
eisen van een zich zelf opblazende 
partij te gaan staan 
Het argument dat men achter deze 
vereniging geen politiek mag gaan 
zoeken is te doorzichtig Waarom 
immers plaatst eén partij eerst 9/1 Ce 
van haar mensen in een beheerraad ' 
Daarna gaan vertellen dat men er 
geen politiek karakter aan mag geven 
IS te goedkoop i 

Alleszins is wat in Noord-Limburg 
bezig IS een belangrijke aangelegen

heid voor heel Limburg en zelfs voor 
het land Is men werkelijk bereid om in 
deze tijd verdraagzaam naast elkaar 
te bestaan met respekt voor ieders 
opvattingen of wil men opnieuw de 
messen slijpen voor een monopolie 
strijd van een strekking ' 

* • * 

Aan onze woordvoerders op de ver-
gadenng fraktieleider in de Limburg
se provincieraad Jaak Gabnels, pro
vincieraadslid mevrouw Deroo en arr 
voorzitter Jan Plas (Gerard Vossen 
was verontschuldigd) een pluim voor 
hun gevatte tussenkomsten Dat deze 
tussenkomsten met werden gewaar
deerd door de CVP-mandatarissen is 
begrijpelijk, alhoewel Uit verschillen
de zijden hebben we achteraf kunnen 
vernemen dat met iedereen het met 
de overheersing van een bepaalde 
CVP-kop eens is 

Met zinnige argumenten hebben de 
VU-woordvoerders (evenals de 
woordvoerders van de twee andere 
politieke frakties) verschillende leden 
kunnen overtuigen Het is de hoogste 
tijd dat ook in andere gewesten opge
treden wordt tegen de zich zelf 
opblazende CVP-kikker Indien dat ge
beurt IS het moment wellicht daar dat 
de ontploffing komt Voor een vrij Lim
burg IS dat hoogstnoodzakelijk i 

T O N G E R E N - M A A S E I K (arr.) 

V Z W «VLAAMSE STREEKPERS» 
De jaarlijkse algemene vergadering 
van de vzw «Vlaamse Streekpers» 
had plaats op zondag 9 mei in zaal De 
Slagmolen te Genk Bij gelegenheid 
van deze vergadering werd onder 
meer de nieuwe Raad van Beheer ver
kozen dr L Duchateau (voorzitter), 
J Cuppens (sekretaris), J Van Bree 
(penningmeester), P Raskin (juridisch 
raadgever) 

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

BESTUURSVERGADERING 
Besproken werd onder meer de vol
gende uitgave van «Vnj-Uit», de ge
meenteraadsverkiezingen, kolportage 
en zangfeest 

L E M B E E K ( H A L L E ) 
A R R O N D I S S E M E N T E L E V U - M E E T I N G 

d insdag 1 juni 1976 te 20 u in zaal Spor tpa le is , Fonte ins t raa t 
2 te 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 lgemeen Voo rz i t t e r van de Vo lksun ie 
JEF V A L K E N I E R S , v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r en bu rgemees 
te r van S c h e p d a a l 

Ter i n f o r m a t i e : L e m b e e k is de mees t zuidel i jke g e m e e n t e 
van V l a a m s B raban t Er bes taa t geen VU-a fde l ing D a a r o m 
w o r d t er o o k op u w aanwez ighe id g e r e k e n d i 

DE VU-AFDELINGEN 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 T Ë H A M M E 

zelfgemaakte pensen, haantjes aan 't spit, rijstpap, lambik van het 

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 

y 
MEI 

31 Bilzen : Werkvergadenng van de VU-besturen van Nieuw-Bil-
zen In Pabilo, Veemarkt 

JUNI 

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

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. 02/217 97.98 ('s voormiddags). 

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 

KLINKER en 

ASFALTWERKEN 
ASFALTA P.V.B.A. 

JOZEF HEYLEN 
Bremstraat 10, EKSEL 
Tel. 011-73.51.68 

Keurige afwerking. 
Vrijblijvende prijsopgave. 

AKTIE BRUSSEL 10-10 pric 000-0171139-31 
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DE BEZETTING 
VAN HET 
KABINET MICHEL 
Toen minister Michel van Binnenlandse Zaken verleden week donderdag VU-
senator Wim Jonssen een „bon week-end toewenste zal hij wel met gedacht 
hebben de Mechelse senator reeds 's anderendaags terug te zien 
Wat was dan wel de reden van dit vlugge weerzien ? 

Om half een vrijdagmiddag wandelden de VU-kamerleden Babyion, Belmans. 
De Beul, De Kegel, Kuijpers, Nelly Maes, Peeters, Mattheyssens, Somers, Van 
de Meulebroucke, Van Grembergen, Luk en Emiel Van Steenkiste samen met 
de VU-senatoren Jonssen, Maes en Van Ooteghem het ministene van Binnen
landse Zaken binnen Zij waren vergezeld van de free-lance fotograaf Daniel 
Cortier Voorzien van een duizendtal pamfletten en enkele stapels boterham
men liepen zij de trappen op en de eerste de beste openstaande deur binnen 

De kamer bleek later het kabinet van de minister zelf te zi|n 

Ze draaiden de deur op slot schoven voorzichtig een tafel voor de deur en gin
gen post vatten op het balkon van het gebouw waar zij twee spandoeken «No/s 
buiten» en <• Michel inaviek ontrolden Daarna hesen zij de leeuwevlag aan de 
mast en lieten hun pamfletten over de hoofden van vele kijklustigen dwarrelen 

De bedienden die op het middaguur in het ministene aanwezig waren wisten 
met waar zij het hadden Voor zij beseften wat er doende was waren «die 
vreemde mensen die zij met eens kenden » boven draaiden de deur op slot en 
lieten zich met meer horen of zien 

Onze redakteur Maunts Van Liedekerke bevond zich op dat ogenblik in de Wet
straat n a V een aangekondigde betoging van verbolgen Ruisbroekenaren Aan 
de rijkswachters die het gebouw bewaakten vroeg hij, zijn perskaart in de hand, 
de toelating om het gebouw te betreden daar hij wilde weten vanwaar de panie-
kenge toestand vandaan kwam Samen met de bedienden liep hij naar boven 
waar een njkswachter probeerde de gesloten deur te openen Er heerste grote 
paniek onder de bedienden, toen zij vaststelden dat de gesloten deur standhield 
werden verschillende oversten opgebeld, aan Van Liedekerke werd gevraagd 
het gebouw te verlaten Hij kreeg echter de toestemming op de binnenkoer de 
zaken te volgen Even later stormden twee groepjes njkswachters binnen 

De aanvoerder van de groepen deelde de opdrachten uit Een groepje moest 
naar de achterzijde van het nebouw oprukken, een ander kreeg de opdracht de 
betogers uit te drijven 

De rijkswachters werd gezegd voorzichtig te zijn daar het om parlementairen 
ging Onmiddellijk vroeg een aantal onder hen « Wat zijn d a t ' » Parlementairen, 
daar hadden ze blijkbaar nog nooit van gehoord 

Even later werd onze redakteur aan de deur gezet en ging hij tussen de vele toe
schouwers op de stoep van de Wetstraat Ondertussen dwarrelden de eerste 
pamfletten naar beneden Aan bedienden en rijkswachters werd het bevel gege
ven alle papieren op te rapen, men vreesde dat de betogers geheime dokumen-
ten uit de ramen zouden gooien, wat met gebeurde 

De VU-parlementairen zongen onophoudelijk Vlaamse liederen en skandeerden 
slogans, tot genoegen van de simpatizanten, tot ergernis van de andersdenken
den 

Toen ging boven het balkon een raam open, van daaruit goten twee bedienden 
verscheidene emmers water over de parlementaire hoofden Het gedrag van 
die bedienden werd door heelwat kijkers ten zeerste afgekeurd 

Ondertussen begon de rijkswacht met zware breekijzers de deuren open te bre
ken nadat eerst traangasbommen tussen de spleten naar binnen waren gescho
ten Achter de ramen zagen de toeschouwers de gevaarlijke gele dampen 
opwolken Het duurde echter een vol uur eer de rijkswacht er in slaagde in het 
kabinet-Michel, dat uit twee plaatsen bestaat, binnen te geraken en tot het bal
kon door te dringen 

Inmiddels begonnen de rijkswachters met koevoeten de 
deuren van buitenaf open te breken Al de schade die 
werd aangericht is hun werk geweest Zij gingen zo bru
taalweg te werk op bevel van een ziedende minister 
Michel zelf Het kabinet, geholpen door Franstalige journa
listen, prot>eerde nadien de leugen ingang te doen vinden 
dat het de VU-parlementsleden als vandalen te werk gin

gen 

De VU-parlementsleden hebben het balkon bereikt, dat uit
ziet op de Wetstraat en de leeuwevlag aan de mast gehe

sen Beneden troepen steeds meer nieuwsgierigen sa
men en ook de persjongens komen aangesneld 

l i l Na ertkele ogenblikken «bezetting» zag de stoep aan de overzijde er zo uit 

Onze fotograaf schoot dit kiekje op het ogenblik dat het 
water op de VU-parlementsleden neerplonsde Willy Kuy-

pers verliest er zijn goed humeur met bij 

Foto DANN/ BELGA 
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Rijkswachters met gasmaskers gaan na hoe ze op het balkon kunnen komen. 

incN\u 
Eindelijk hebben de rijkswachters het balkon bereikt Uit Michels bureau walmt het bijtende traangas naar buiten. 

Er waren drie rijkswachters nodig om Georgette De Kegel ervan te « overtuigen » het balkon te verlaten. 

En Mik Babyion kon maar niet van de leeuwevlag scheiden. 

Het einde van het verhaal- de parlementsleden werden 
vastgezet voor ondervraging. Slechts 's avonds tussen 21 
en 24 u. zouden ze een voor een vrijgelaten worden. Naar 

verluidt zouden zij nu kollektief voor de korrektionele 
rechtbank worden gedaagd. 

Op het balkon vond de rijkswacht het nodig om nog een ferm staaltje geweld 
ten beste te geven. Vooral de wijze waarop de twee vrouwelijke kamerleden 
aangepakt werden werd op ahoegeroep onthaald 

Het hele gebeuren veroorzaakte een kanjer van een verkeersopstopping op het 
drukke kruispunt aan de Wet- en Koningsstraat Zelfs koning Boudewijn zat 
ergens verloren tussen het verkeer en kon zo het balkongebeuren meemaken... 

De VU-parlementsleden werden toen in een van de kamers van het ministerie 
opgeborgen. De ramen werden scherp bewaakt want de prokureur wou per se 
de foto's in zijn bezit. Men vreesde dat fotograaf Cortier geheime dokumen-
ten gefotografeerd had èn de rijkswacht toen die de deuren verbrijzelde. Zijn 
fotoapparatuur werd dan ook op brutale wijze afgenomen. De rijkswacht moest 
echter vaststellen dat een filmrolletje in het tumult verloren was geraakt 

Ondertussen bleef het ministerie van Binnenlandse Zaken een gesl oten burcht 

Niemand van de pers kreeg toelating het gebouw te betreden of de opgesloten 
parlementsleden te benaderen. 

Een hoge ambtenaar vond het nodig de VU-mensen voor varkens uit te schel
den. Minister Michel die in allerijl aangevoerd werd gunde de parlementairen 
geen blik... 

Een franstalig joernalist kreeg echter de toelating een kijkje te nemen in het kabi
net Toen hij buiten kwam vertelde hij in geuren en kleuren wat het Vlaamse kra-
puul allemaal verwoest had. Hij werd echter onmiddellijk van antwoord gediend 
door een Vlaamse rijkswachter die dit tegensprak en bevestigde dat de schade 
door de rijkswacht zelf was veroorzaakt 

Rond 14 u. begon de overbrenging van de parlementsleden naar de Rijkswacht
kazernes in de Leuvensestraat (achter het pariement). Voor het wegrijden van 
de laatste wagen (rond 14 u. 30) werd op aanwijzen van een franstalige vrouwe
lijke bediende (die meegeholpen had bij het watergieten !) Maurits Van Liedeker
ke aangewezen als «te chef de la bande». Een van de rijkswachters aan de 
poort wilde hem daarop arresteren maar na protest van de aanwezige perslui, 
die hun kollega de ganse namiddag in hun buurt hadden gezien, werd hij met 
rust gelaten. Even later werd hij echter door een inspekteur en enkele rijkswach
ters mee naar binnen genomen voor een eerste ondervraging Samen met foto
graaf Cortier werd hij ook naar de kazerne gevoerd, ondervraagd en afgetast 

Rond vijf uur vonden pariementsleden en persmensen mekaar terug om later 
met twee overvalswagens naar het Justitiepaleis te worden gevoerd. De VU-
pariementsleden weigerden franstalige rijkswachters als begeleiders en protes
teerden krachtig bij de Rijkswachtoversten. Tenslotte werden enkele nederland-
stalige rijkswachters aangevoerd zodat de tocht door het avondlijke Brussel 
kon aangevat worden. 

Op het Justitiepaleis werd dan rond 19 u. 30 een tweede ondervraging begon
nen, ditmaal door substituut Jans. Vanaf 20 u werden de eersten vrijgelaten. 

Even na middernacht waren allen, parlementsleden en persmensen, in vrijheid! 
Wat de inzet was van de bezetting was bekomen. De regenng had in de loop 
van de dag een regeringskommissaris voor Schaarbeek benoemd. 

Het was anders meer dan tijd ! 

TEKST V A N HET PAMFLET 
Het eindeloze spelletje van Nols en de onduldbare lafheid van de 
regering Tindemans tegenover deze Schaarbeekse wetsovertreder 
heeft nu lang genoeg geduurd. 
De brede Vlaamse opninie is het meer dan beu. 
Uit de vele stellingnamen die de gerechh/aardigde Vlaamse woede 
vertolken geven wij er enkele van Vlaamse verenigingen en bladen 
die tot de gematigde kringen t>ehoren. Eergisteren verklaarde het 
Davidsfonds: «De regering laat op ontstellende wijze na de wet toe 
te passen inzake de lokettenkwestie in het gemeentehuis van Schaar
beek. Het niet sturen van een regeringskommissaris naar Schaar-
beek is een brutale kaakslag voor de hele Vlaamse bevolking. Hieruit 
blijkt de ongeloofwaardigheid van deze regering.» 
Het Davindsfonds eist verder het ontslag van deze regering die zich 
door sabotagemaneuvers vanwege de franstaligen laat leiden. 
Het Belang van Limburg, dagblad van CVP-strekkmg, is even ongena
dig waar het schrijft: «Er moet nu zo langzamerhand wel een golf 
van misprijzen over Vlaanderen neerdalen. Wat tot nog toe eén pot
sierlijke rebellie was van een Brusselse rococoburgemeester is nu 
verkankerd tot een wrange krachtproef tussen de twee volksge
meenschappen ». Het blad klaagt de onduldbare lankmoedigheid van 
Michel aan, zeggend: «Op zichzelf is dat verwonderlijk, want 
Michel weet dat niet alleen de PSC, maar de hele frankofone 
gemeenschap achter hem staat» 

En daar blijkt weer hoe de franstalige gemeenschap tot in haar 
onrechtvaardig optreden als één blok reageert terwijl de Vlamingen 
van de traditionele partijen uitblinken door hun lafheid in dit nu al te 
lang aanslepend probleem. 
Bij de jongste interpellatie over het geval-Nols van VU-kamerlid Val
keniers gaf ook de CVP-krant Het Volk toe: «Het was duidelijk zicht
baar dat de Vlaamse CVP-volksvertegenwoordigers er verslagen bij
zaten terwijl Nols en zijn vrienden van het FDF in hun vuist lachten.» 
Het eeuwige spelletje van de twee maten en twee gewichten in dit 
land gaat weer verder Het probleem is nu voldoende bekend. Twee 
jaar heeft Tindemans uitvluchten gezocht om deze Schaarbeekse 
muiter te ontzien. Tientallen Vlamingen werden, door de samenwer
king Nols-Michel, brutaal in mekaar geslagen toen ze betoogden voor 
toepassing van de wetten. Miljoenen heeft dit het land gekost Heel 
het Belgisch machtsapparaat werd gemobiliseerd in dienst van deze 
Schaarbeekse potentaat « Wij moesten de uitslag van de Raad van 
State afwachten" zei mijnheer Tindemans. Nu die uitspraak er is, 
wordt er met deze Nols omzichtig tewerk gegaan, alsof hij Idi Amin 
van Oeganda zelf was. Parlementaire vragen, interpellaties, grond
wettelijk cbetogingsrecht (verboden of niet) hebben wij tot in den 
treure aangewend. 

WIJ ZIJN HET MEER DAN BEU 
In dit land, waar de macht zich in dienst stelt van de onwettelijkheid, 
zullen wij in een verscherpende aktie ons aktieterrein verleggen. 
Bij dit ultimatum eisen wij een onmiddellijk optreden tegen Nols. 
En als Michel nu zijn repressieapparaat aanwendt tegen ons, ver
tegenwoordigers door honderdduizenden Vlamingen gekozen, dan 
aanvaarden wij de handschoen en zal het van nu af hard tegen hard 
gaan 
WIJ willen deze Belgische eindeloosheid die blijkbaar nog steunt op 
het beruchte woord van kardinaal Mercier over de twee volkeren in 
Belgié: « Het ene gemaakt om te heersen, het andere om te dienen » 
definitief doorbreken. 
De verantwoordelijkheid voor elke verdere verscherping ligt van nu 
af bij inciviekenbeschermer Michel en bij eerste-minister Tindemans, 
die deze politiek blijft dulden. 

28 i\/IEi 1976 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN VU-sekretariaat, Stad-Antwerpen, 
Wetstr 12, tel 36 84 65 Elke maandag van 16 tot 
19u 
KONTICH . .. Alcazar» Mechelsestwg 22, tel 
5713 52 
1* en 3* donderdag van 19 tot 20 u 
B O O M . Onthaal-centrum « Nele», Antwerp-
sestr 378, tel 880503 
WILRIJK : (ten huize van volksvert. A De Beul) • 
Frans Nagelsplein, 18 Tel 271544 Elke maan
dag van 13 u tot 15 u 30 en van 19 u 30 tot 21 u 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM • lok « Frankenheem », Dorpsplein 
1 ' en 3* maandag van 19 u 30 tot 20 u 30 
BORSBEEK . Cafe •• Parking », hoek Weniger-
straat en Karel Soetelaan 

1" maandag van 18 u 30 tot 19 u 30 

Cafe •• Riviera » - Jos Reusenslei 17 
3 ' maandag van 18 u 30 tot 19 u 30 
BRECHT ten huize van de h Alois Van Hoof, 
Lessiusstr 37, tel 138195 
2* woensdag van 20 tot 21 u 
WESTMALLE: ten huize van de h Frans Dams, 
Maliebaan 40, tel 12 04 52 
2" woensdag van 19 tot 20 u 

Sen. H. DE BRUYNE 
W I J N E G E M : .< Vleminckhof . Marktplein 8 (tel 
5389 26) 
1" en 3' maandag van 19 tot 20 u 
BURCHT: ten huize van de h Edw Lemmens, K 
Albertstr 62, tel 52 7745 
Elke 3' dinsdag van 20 tot 21 u 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM • ten huize van dr Goemans, Grote 
Steenweg 86, tel 3902 30. 
Elke maandag van 14 tot 16 u 
KAPELLEN . ten huize van de h M Op de Beeck, 
Wilgenstr 4 tel 6455 93 
2 ' en 4 ' donderdag van 20 tot 21 u 
KALMTHOUT, ten huize van de h Jef Bosmans, 
Korte Heuvelstr 35, tel 667459 
2* en 4 ' donderdag van 21 tot 22 u 

BRASSCHAAT. 1° donderdag van de maand van 
20 tot 21 ü 30 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving onder 
afdel Brasschaat) 

Volksvert. JO BELMANS 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19 u 30 tot 20 u De Vier 
Wegen Klem-Vorst 
VEERLE van 20 u 15 tot 20 u 45 De Wijngaard, 
Dorp 
HULSHOUT • van 21 u tot 21 u 3 0 . Duivenlokaal, 
Grote Steenweg 135 
RAMSEL. van 21 u 45 tot 22 u 15 : De Pere
boom, Vosdonken 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE: van 19 u 30 tot 20 u Breugelhof, 

WECHELDERZANDE: van 20 u 15 tot 2 0 u 4 5 . 
De Keyzer. Dorp 
HERENTALS: van 21 u tot 21 u 3 0 . Kempen-
land, Statieplein 9 
HERENTHOUT: van 21 u 45 tot 22 u 15 De 
Nieuwe Kroon, Markt 
Derde dinsdag van de maand 
MEERLE- van 19 u 30 tot 20 u De Posthoorn, 
Kerkplein 

MEER • van 20 u 15 tot 20 u 45' Heidegalm, Hoog-
straatsebaan 
RIJKEVORSEL: van 21 u tot 21 u 30 Parochie
centrum, Dorp 
MERKSPLAS: van 21 u 45 tot 22 u 15 Breu
gelhof Kerkstraat 12 
Vierde dinsdag van de maand 
BEERSE van 19 u 30 tot 20 u 't Wit te Paard 
Vredestraat 
OUD-TURNHOUT- van 1 0 u 1 5 tot 20 u 45 
Brouwershuis, Dorp 
A R E N D O N K : vN 21 u tot 21 u 30 «Vr i jheid» 
Vri jheid 92 
MEERHOUT: van 21 u 45 tot 22 u 15 « Wevers-
berg », Weversberg 41 

Senator W. JORISSEN 
Eerste maandag van de maand : 
MARIEKERKE- Het dienstbetoon van senator 
Jor issen van de 1* maandag van april wordt ver
schoven naar maandag 29 maart 

BORNEM 19 u tot 20 u Ontmoetingscentrum 
< De Bron », Kapelstraat 71 

WILLEBROEK: Vlaams Ziekenfonds. Dender-
mondsesteenweg (Suykens), van 20 u tot 21 u 
Tel 03186 8648 
TISSELT Cafe « De Vlaamse Leeuw». Westdi jk 
37 van 21 u tot 21 u 30 Tel 031-867661 Smets 
Tweede maandag van de maand . 
BOOISCHOT- Van de Broeck. Mechelbaan 23 , 
van 18 u tot 19 u Tel 015-2222 86 
HERSELT 3150 Bij de Mike - Jozef Garens, 
Bergom van 19 u tot 20 u Tel 014-54 4871 
HEIST-O-D-BERG Cafe Amelieke, Heist-Goor, 
van 20 u tot 20 u 45 Tel 015-241961 
H O M B E E K : VU-Lokaal, Bankstraat via 015-
41 40 74 Jaspers van 21 u tot 22 u 
Derde maandag van de maand -
VORSELAAR Cafe «Bierhuis» Kerkstraat 4, 
van 18 u tot 18 u 30 Tel 014 51 1997 
HERENTALS . Cafe «In de Zalm », Grote Markt 
van 18 u 30 tot 19 u 15 Tel 014-21 11 17 
OLEN 2430 T Geens, Heikens 37, van 19 u 15 
tot 19 u 45 Tel 014-214100 
NOORDERWIJK 2420- bij Marcel Mertens, de 
Ghellincklaan 14, van 19 u 45 tot 20 u 15 Tel 014-
2117 83 
NIJLEN 2260. TAK Lier Kerkplein, van 20 u 30 
tot 21 u 15, tel via Cools Herman (031 81 80 23) 
Andere dagen thuis Louisastraat 31, 2800 
Mechelen Telefonisch af te spreken 015-
41 35 96 

Senator C. VAN ELSEN 
Eerste vri jdag 
BALEN : 19 u tot 19 u 30. « De Leeuwen », Kerk
straat 57 (Berckmans, tel 31 2042) 
Tweede maandag 
EZAART- 19 u 15 tot 19 u 45, «Onder de Lin
d e n - , Ezaart 151 (Van Hoof-Alers), tel 313936 
HESSIE- 1 9 u 4 5 tot 20 u 15, .. Vissershuis», 
Hoogeind 16 (Vandeput-Hannes), tel 316919 
ACHTERBOS- 2 0 u 15 tot 20 u 45, « W e l k o m » , 
Achterbos 80 (Luyten-Slegers), tel 31 12 34 
SLUIS 20 u 45 tot 21 u 15, « S p o r t » , Sluis 178 
(Peeters-Ruts) tel 314214 
Tweede dinsdag 
MILLEGEM- 19 u 30 tot 20 u , «Cafe Mas t» , Mil-
lostraat 66 (Mast-Vancraenendonck), tel 
31 1528 
Derde woensdag 
MEERHOUT: 19 u 15 tot 1 9 u 1 5 , «Watermo
len», Molenpad 8, tel 300327 
VEERLE. 20 u tot 20 u 30, « De Wijngaard », 
Dorp 74, tel 545120 

TONGERLO- 20 u 45 tot 21 u 15, «Volks lust», 
Dorp 
VOORTKAPEL- 21 u 15 tot 21 u 45, « Fntuur 
Ingr id» (Gysels), tel 2136 97 
Derde donderdag 
DESSEL 49 u 15 tot 19 u 45, « Bij de Koere i» , 
Meistraat (Siegers), tel 377532 
TURNHOUT: 20 u tot 20 u 30 « De S te r» , Hel
einde (Pauwels-De Vrij), tel 61 13 92 
VOSSELAAR 20 u 45 tot 21 u 15, «De S te r» . 
Heieinde, Pauwels-De Vry tel 1613 92 
Vierde maandag 
GINDERBUITEN 19 u 15 tot 19 u 45 « De Wit
te » Ginderbuiten 213 (Nuyts-Geubbelmans), tel 
31 37 33 
RAUW 19 u 45 tot 20 u 15 « Zi lverhoek » Kie 
zelweg 254 (Geboers), tel 31 35 81 
WEZEL 20 u 15 tot 20 u 45, « Sport ing », Balen-
Neetlaan 46 [Vervoort Verachten), tel 312032 
Vierde donderdag 
KASTERLEE: 19 u 15 tot 19 u 45, «De Drui f», 
Markt, tel 5560 21 
OLEN 20 u tot 20 u 30, ten huize De Heikens 
37 
WESTERLO- 20 u 45 tot 21 u 15, « W e e k e n d » , 
Oosterwi jk tel 2132 57 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST-KAT-WAVER : van 18 u 30 tot 20 u 30 of op 
afspraak, Lierse S twg 11, tel 015-217900 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM: van 10 u 30 tot 11 u,Lokaal Mimosa, 
Bevelsesteenweg 
NIJLEN van 11 u 15 tot 12 u , lokaal Zieken
fonds tak Lier, Kerkplein 
Tweede vri jdag van de maand . 
MECHELEN (centrum) van 18 u 15 tot 19 u 15 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 
WILLEBROEK- van 19 u 30 tot 20 u lokaal Zie
kenfonds, tak Wil lebroek, Dendermondse steen
weg 72 
HINGENE - van 20 u 15 tot 20 u 45, lokaal «In de 
oude poor t» 

Tweede zaterdag van de maand . 
KESSEL. Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers ten huize van de voorzitter Jan Vranken. 
Schransveld 22, van 11 u. 15 tot 12 u 
LIER van 10 u 30 tot 11 u Taveerne Rebels, Ber-
laarstraat 51 
Eerste zaterdag van de maand 
N I J L E N : van 11 u 15 tot 12 u , lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein 
Eerste en derde maandag . 
O.-L-VROUW-WAVER. van 20 u 30 tot 21 u 
Waverveldeken 10 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20 u 15 tot 20 u 45 
Galgestraat 106 
WALEM : van 21 u tot 21 u 30, Oude Baan 66 

Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG: iedere 1 ' dinsdag van de maand, 
van 20 tot 21 u, in cafe De Hoorn, Pastoor 
Bosstr 16 met prov raadslid W De Saeger) 
VLEZENBEEK: 3 ' woensdag van de maand, van 
20 u 30 tot 21 u . in De Vrede 
OVERUSE: 4' maandag van de maand, om 20 u, 
op het gemeentehuis, Taymasstraat. met fed 
schepene M De Broyer 
MACHELEN : 3" maandag van de maand van 21 
tot 22 u, bij De Coster. Van Obberghenstraat 12 
PEUTIE, 3" maandag van de maand, van 19 tot 
20 u, bij Couvreur, Hartenstraat 43 
V ILVOORDE. 3' maandag van de maand, van 20 
tot 21 u in De Gouden Voorn 
STEENOKKERZEEL-PERK: 2' en 4 ' dinsdag van 
de maand, van 21 tot 22 u Van Frachenlaan 40 
(met prov raadslid T Pauwels) 
WEZEMBEEK: 2 ' dinsdag van de maand, van 
20 u tot 20 u 30, bij Mathilde, naast gemeente
huis met fed raadslid B Ceuppens) 
BEERSEL V dinsdag van de maand, van 20 tot 
21 u, in Teirlinckpl (met fed schepene F Adang) 
A S S E . De 3" dinsdag (van de pare maanden) in 
het VI Soc Centrum, van 20 tot 21 u . Prieelstraat 
2 
HEKELGEM de 3 ' dinsdag (van de pare maan
den) in Cafe Lindenhove, van 19 tot 20 u, met 
fed raadslid De Schri jver 
WEMMEL in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28, elke 
vierde dinsdag van 18 u tot 19 u 

Volksvert. Paul PEETERS 
ASSE 2' dinsdag van 19-20 u . in Vlaams Sociaal 
Centrum 
EPPEGEM - 1 ' maandag, van 20 u. 30-21 u , bij Jan 
Loos, Driesstraat 163 
KAPELLE-o-d-BOS: dinsdag, van 1 8 u 3 0 tot 
20 u en zaterdag van 11 u tot 12 u, bij Paul Pee-
ters Mechelseweg 62 
LONDERZEEL- 2' maandag, van 18 u 30 tot 
19 u 30, in Zaal Centrum, Kerkplein 
LONDERZEEL SJ - 3* maandag, van 19 u tot 
20 u in Cafe « De Vette Os » 
MERCHTEM 3 ' maandag van 20 u tot 21 u 
MUIZEN • 1 ' maandag, van 21 u tot 22 u.. bij Alex 
Benoit, Vredestraat 8 
NIEUWENRODE . dinsdag, van 18 u 30 tot 20 u, 
bij Paul Peeters, Mechelseweg 62 
O P W I J K . 3 ' maandag, van 21 u tot 22 u, bij J 
Mulders, Oud-Cafe Doken 
R A M S D O N K . zaterdag, van 11 u tot 1 2 u , bij 
Paul Peeters Mechelseweg 62 
VILVOORDE maandag, van 19 u tot 20 u bij 
Enk Clerckx, Heldenplein 22 
WOLVERTEM 2' maandag van 19 u 30 tot 20 u , 
in Cafe St Maarten, Gemeenteplein 
W E M M E L . 1« dinsdag van 17 u 30 tot 18 u 30 in 
Vlaams Sociaal Centrum 

Volksvert. W. KUIJPERS 
Swertmolenstr 23. Herent T 016-22 9642 Op 
afspraak 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT: bij gemeenteraadslid A Macken, 
Duivenstr 191, tel 016-568687 
BEGIJNENDIJK • bij gemeenteraadslid R Bue-
lens, Raamstr 26, tel 016-56 83 00 
LANGDORP bij A De Samblanx Franse Li-
niestr 3 tel 016-5684 37 
Kanton Dl EST 
BEKKEVOORT: bij R Costermans. Oude Tiense-
baan 47. tel 016-634718 
DIEST - bij gemeenteraadslid R Rijnders, Bloe-
menlaan 35 
KAGGEVINNE. bij Godelieve Vanhellemont, 
Diestersteenweg 290 
KORTENAKEN- bij K Hermans. Dorp 26, tel 
011 58 73 20 
SCHAFFEN , bij Gust Celis, Kleinbaan 9, tel 013-
33 3316 
MOLENSTEDE: bij schepen D Van de Weyer, 
Langenberg 30, tel 013-331408 
SCHERPENHEUVEL- bij schepen M Gemoets, 
Vesting Noord 28 tel 013-7717 98 
TESTELT: bij A Van Aalst, Tuinwijk 11, tel 013-
77 2009 
Z ICHEM b i j W Joris, Markt 38, tel 013-771918 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER, bij gemeenteraadslid D 
Geyskens, Heirbaan 1, tel 016 77 7353 
HOELEDEN . bij gemeenteraadslid R Lenaerts. 
Halensestr 37, tel 016 7776 61 
LUBBEEK bij Laurent Iwens, St-Maartensdal 
25, tel 016-634910 
ST-JORIS-WINGE: bij Roland Ceuleers, Kleer-
beekstraat 11A 
Kanton HAACHT 
B A A L . bij Georges Mattheus. Zandstraal 23A, 
Tel 016-56 65 99 
BOORTMEERBEEK: bij F Buelens, Lange Bruul 
7, tel 015-512885 
KEERBERGEN: bij R Van 't Velt, Kruishoeve-
straat 3, tel 015-51 3728 
ROTSELAAR: bij M Mispelter, S twg op Aar
schot 14 
T I L D O N K : bij A Verschueren-Weckx, Kruineike-
straat, tel 60 06 75 
TREMELO, bij provincieraadslid E Van Besien, 
Kruisstr 29, tel 016-6018 04 
WESPELAAR bij J De Meersman, Neysetterstr 
31 , tel 016-601556 
Kanton LANDEN 
LANDEN : Gilbert Antheunis, Strijderslaan 6 Tel 
011-882040 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS bij Herman Schil lebeeckx, Pa
ter Stroeykensstraat 5 tel 02 /7597889 
EVERBERG - bij Emiel Penninckx, Lozendaal-
s t raa t25 Tel 02-731 13 57 
HERENT- bij R De Deken O-L-Vrouwple in 91, 
tel 016-22 9677 
KORTENBERG: bij gemeenteraadslid A David, 
Beekstr 48 
MEERBEEK : bij Andre Penninckx, Dorpsstraat 
57 Tel 02 75961 14 
LINDEN bij J Mortelmans-Remon Jachthuis-
laan 13 tel 016-232506 
PELLENBERG bij Alois Vanden Eynde 

VELTEM-BEISEM : bij provincieraadslid R Over
loop, St-Michielsstraat 12 tel 016-48 82 75 
WILSELE bij H Houdart, Aarschotse s twg 240, 
tel 016-44 4177 
WINKSELE . bij A Van Laar, Dier iksgroebe 3, tel 
016-488321 
WIJGMAAL - bij J Vanderelst, Wi jveld 44 en Joz 
Loosen, Wijveld 17, tel 016-443013 
Kanton TIENEN 
BOUTERSEM bij Th De Vos, Oude baan 110, 
tel 016 733101 
HOEGAARDEN :bi j Joz Vandeplas, Oudstr i jders-
straat 18 
KUMTICH bij A Verstraeten, Leuvensestr 11 
tel 016-813552 
TIENEN - bij J Weyne, Leuvenselaan 43. eerste 
en derde maandag van 17 u 30 tot 20 u Tel 
016 /813435 en bij Roger Rawoe, Grote Markt 
24 eerste en derde maandag van 17 u 30 tot 
20 u Tel 016/81 16 82 
W O M M E R S O M : bij Etienne Foffé. Kleine Broek
straat 54 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN: bij R Geukens. lid 
C O O Vinnestr 14, tel 011-789812. 
B U D I N G E N - b i j P Matterne, 6roenstr 2, tel 011-
58 7327 
GEETBETS: bij Dany Bamps, Glabbeekstraat 
12b 
LINTER bij R Houtmeyers, Pelesstr 11 
RUMMEN bij Frans Cools, Oude straat 24 
ORSMAAL bij Hugo Sacreas, Overhespen-
straat 7 Tel 011-789644 
ZOUTLEEUW bij W Laroy Stationsstr 38, tel 
011.78 9653 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL- voor Schepdaal, Sint Martens-
Lennik Itterbeek, Wambeek en Sint-Martens-Bo 
degem Gemeentehuis te Schepdaal (Tel 
56921 01) Elke maandag van 19 u tot 20 u Elke 
donderdag van 11 u tot 12 u 
TOLLEMBEEK. voor Tollembeek. Galmaarden 
en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Kapelle Cafe 
« Commando », Plaats te Tollembeek Elke 4' dins 
dag van de onpare maanden van 19 u 30 tot 20 u 
HERFELINGEN voor Herfel ingen, Heikruis. 
Leerbeek, Kester en Heme Bij Weverbergh 
Roger (lokaal van de Vlaamse Ziekenkas), Honm-
geveld 7 te Leerbeek (532 45 05) Elke 4" dinsdag 
van de onpare maanden van 20 u tot 20 u 30 
BEERT, aanvragen langs schepen J Meer t 
BELLINGEN en BOGAARDEN : aanvragen langs 
gemeenteraadslid Mevr I Swil lens Tel 
356 79 85 

PEPINGEN: aanvragen langs schepen H De 
Clercq Tel 3564840 
BUIZINGEN en OMGEVING- aanvragen langs 
federatieraadslid Jules De Nayer Tel 356 30 25 
ELINGEN, GAASBEEK, OUDENAKEN en SINT-
LAURENS-BERCHEM aanvragen langs sche 
pen H De Rauw Tel 532 43 58 
GOOIK en OETINGEN - aanvragen langs sche
pen en provincieraadslid G De Doncker Tel 
054 56 6562 
DILBEEK aanvragen langs provincieraadslid M 
Panis, tel 465 49 97 en langs schepen O Grauls 
tel 522 72 89 
VLAAMS SOCIAAL C E N T R U M . Prieelstraat 2 
1700 Asse, tel 452 93 57 Voor Asse, Bekkerzeel, 

Kobbegem, Mazenzele, Merchtem, Mol lem Op
wijk Sint-Ulriks-Kapelle en Ternat op 2 decem
ber van 19 tot 20 u in samenwerking met Juul 
van uoo ren 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM- Opperstraat 
168, 1770 Liedekerke, tel 053-66 57 83 Voor 
Borcht lombeek, Essene, Hekelgem, Liedekerke, 
Roosdaal. Sint-Kathenna-Lombeek en Teralfene 
samenwerking met Staf Kiesekoms 
VLAAMS CENTRUM VOOR SOCIAAL DIENST
BETOON : Steenweg naar Merchtem 28, 1810 
Wemmei Voor Brussegem, Groot-Bi jgaarden, 
Hamme, Meise, Relegem, Wemmei en Zellik, in 
samenwerking met Walter Van Mieghem, tel 
• !793981 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167, Leuven, tel 016-22 84 20 
Leuvense Agglomeratie : 
HEVERLEE - bij gemeenteraadsleden F Aerts, 
Kapelberg 19. en H Lorent, Egenhovenweg 
47/32, tel 016-232134, en KOO-l id E Van de 
Voorde, Pakenstraat 10, tel 016-22 4513 
LEUVEN olke dinsdaa. Naamsestraat 167, van 
19 u 30 tot 21 u 30 Tel 016-228420 
KESSEL-LO . elke tweede maandag van 20 u tot 
22 u, bij Ariette LambreChts-Degeest, Diest 
sesteenweg 75 
Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM bij F Goedseels, Dorpstraat 2A, tel 
016-23 2358 
BIERBEEK. bij A Laurent, Ruisbroekstraat 5, tel 
016 46 2139 
D U I S B U R G ! 3" donderdag in Café - Zaal « De 
Smedt» , Kerkplaats 8, Duisburg 
HAASRODE-BLANDEN : bij O Steeno, Boetsen-
berg 11, tel 016-462189 
NEERIJSE : bij Federatieraadslid J De Baetselier, 
Kamstraat 8 
OUD-HEVERLEE - elke vierde maandag, van 
20 u tot 22 u, in Café « De Luchtbede », Dorps
straat 
TERVUREN-MOORSEL gemeenteraadslid G 
Vandendriessche en federatieraadslid J Depre 
cafe «In de Oude Smidse», Kerkstr 5, elke 1° 
donderdag 
VOSSEM-LEEFDAAL: Federatieraadslid J De-
pre zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4 ' donder 
dag 

Senator Bob MAES 
DILBEEK - Elke dinsdag en donderdag van 18 to l 
20 u, bij M Panis, Moeremanslaan 86 
GROOT-BIJGAARDEN De 4' dinsdag van de 
maand, bij R De Ridder Brusselstraat van 19 tot 
20 u 
ZELLIK 4 ' dinsdag, van 20 u 30 tot 21 u 30, in 
De Zwaan 
ST.-PIETERS-LEEUW: 4' zaterdag van 11 tot 
12 u bij fed schepene Frans Adang, Ruisbroek-
sesteenweg 109 
BERG 3' dinsdag, van 20 u tot 21 u 30, in Fauna-
Flora (samen met mevr Van Hecke Thiebaut) 
MELSBROEK 1" donderdag, van 19 tot 20 u, in 
Cafe Alcazar, Gillijnstraat 1 
ZAVENTEM - 3' dinsdag van 19 u 30 tot 20 u , ten 
huize van Bob Maes, Parklaan 44 
W E M M E L in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28, elke 
derde dinsdag van 17 u 30 tot 18 u 30 
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Senator R. VANDEKERCKHOVE 
Eerste maandag van de maand 

ZELEM : van 18 u tot 19 u , bij I Decap, Stations
straat 79 

ST.-TRUIDEN; van 19 u tot 20 u , bij U Driljeux, 
Verbiest 25a 

Elke vr i jdag van de maand 
G E N K : van 18 u tot 19 u, Schaapsdries 29. tel 
011-354640 

Tweede maandag van de maand 
BREE: van 18 tot 19 u , bi| J Gabriels, Siemens-
straat 28 
NEERPELT: van 19 u tot 20 u , bij G Van Duffel, 
Kol isbos 1 

Derde maandag van de maand 
K I N R O O I : van18 u tot 19 u. bij T Schoofs, Bree-
ersteenweg 85 
Vierde maandag van de maand 
HOUTHALEN . van 18 u tot 19 u , bij T Dirix, Zvi^a-
luwstraat 9 
TESSENDERLO: van 19 u tot 20 u, bij R De Cos-
ter, Industriepark 

Volksvert. J. OLAERTS 
GENK : iedere zaterdag en maandag van 9 u tot 
12 u . Neerzijstraat 
ZUTENDAAL : iedere 1 ' vri jdag, om 16 u 30 in 
St -Hubertuskring 
A S : iedere 1" vri jdag, om 17 u 30, bij Hubert Ver-
heygen. Dorpsstraat 

ZONHOVEN • iedere 2 ' vrijdag om 48 u, Zonne 
hof. Kerkplein 
PAAL • iedere 2" vri jdag om 49 u , café Huysmans, 
tegenover de kerk 
HEUSDEN : iedere T vri jdag, om 20 u, in de 
Oude Kring 
ST-TRUIDEN: iedere 3 ' vrijdag, café Het Kaart
huis, Stationsstraat 
HERK-DE-STAD: iedere 3» vri jdag Cafe Area 

Volksvert. E. RASKIN 
ledere eerste zaterdag van de maand 
HELCHTEREN: Cafe Eden. Houthalensesteen-
weg 30, van 9 u 30 tot 10 u, tel 011-5346 55 
EKSEL: Cafe 't Vlaske, Eindhovensebaan 33, van 
10 u 30 tot 11 u Tel 011-734178 
PEER : bij Jan Plas, Collegelaan 5, van 11 u 30 tot 
12 u Tel 011-735244 
BREE- Cafe Wit Paard, Nieuwstad 28, van 
12u 30 tot 13u Tel 011-461479 
KAULILLE: bij Gerard Vossen, Kleine Fonstein-
straat 14, van 14 u tot 14 u 30 Tel 011-462467 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE: bi| Hubert Lipkens. 

Venderstraat 5, van 15 u tot 15 u 30 Tel 011-
64 30 74 
OVERPELT • bij Jos Van Bree, Zavelstraat 53, van 
16 u tot 16 u 30 Tel 011-643630 
L O M M E L - bij Mevr De Roo-Neven, Beemd
straat 92, van 17 u tot 17 u 30 Tel 011-544817 
ledere derde zaterdag van de maand 
SINT-MARTENS-VOEREN • Kultureel Centrum, 
Kwinten 36, van 9 u 30 tot 10 u Tel 041-76 65 59 
MAASEIK : Café Posthoorn, Bosstr 3 van 11 u 
tot 11 u.30 Tel 011-5644 08 

D I L S E N : Cafe Metropole, Rijksweg 406, van 
12 u tot 12 u 30 Tel 011-75.5632 
MAASMECHELEN: Hotel Limburg, Rijksweg 
194-196, van 13 u tot 13 u 30 Tel 011-764086 
TONGEREN: bij Pol Jorissen, Blaarmolenstraat 
13, van 14 u 30 tot 15 u Tel 012-231092 
BORGLOON : bij Sylvio Wijnants, Graeth 1, van 
15 u 30 tot 16 u Tel 012-7421 28 
HOESELT: Café ABC, Tongerse Baan 3, van 
16 u 30 tot 17 u Tel 011-412233 
ledere maandag 
AAN H U I S : Ursulastraat 1. Eigenbilzen van 19 u 
30 tot 20 u 30 Tel. 011-4124 54 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
B U G G E N H O U T , om 14 u, bij de h Keldermans, 
Kasteelstraat 186 
LEBBEKE: op telefonische afspraak 213889 
WIEZE - DENDERBELLE: om 16 u . Café Cen
trum 
DENDERMONDE : om 17 u. Cafe Scaldis, Brus
selsestraat 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN- om 14 u, Vlaams Huis De Klokke 
SCHOONAARDE : om 15 u, Café Mikene 
OVERMERE- om 16 u , cafe Den Hoorn 
ZELE . om 17 u , Vlaams Huis Pallieter 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E : om 15 u. Spinnershof 
D E N D E R M O N D E : om 16 u. Café Scaldis 
GREMBERGEN, om 17u Sekretariaat 
Vierde zaterdag van de maand 
W E T T E R E N om 14 u . Vlaams Huis De Klokke 
SCHELLEBELLE-WICHELEN : om 15 u 
S C H O O N A A R D E : om 16 u , Mikene. 
Z E L E : om 17 u . Vlaams Huis Pallieter 

Senator E. DE FACQ 
Persoonli jke afspraken op telefoonnummer 
2264 23 - 22 3630 of schriftelijk Europalaan 11, 
9820 St-Deni js-Westrem Ook voor het arr 
Oudenaarde-Ronse 
NEVELE • tweede zondag van de maand, O Mor
tier Kerrebroekstr 34 a, (11-12 u) 
GENT: Brugsepoort, derde maandag van de 
maand Bloemekenswi jk Dahliastraat 95 (20-21 

u) 
D R O N G E N : eerste donderdag van de maand, 
Restaurant Barloria afrit autostrade (19-20 u ] 

GENT-STERRE, elke maandag van 10 tot 12 u 
Maaltebruggestr 231 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGGE: van 19 tot 20 u , in het nieuw 
gemeentehuis, 1* verdieping 
Eerste en derde donderdag 
GENT • van 20 u 30 tot 21 u 30, Vlaams Huis Roe
land, Kor te Kruisstraat 3 

Tweede donderdag 
HEUSDEN • van 20 tot 21 u.. Dorpslaan 7 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE. van 11 u tot 12 u . De Beurs, Dam 
5 
MELLE . van 14 u 30 tot 15 u 30, Cafe De Snoek, 
Gontrode Heirweq 49 Tel 300653 
MERELBEKE: van 15 u 30 tot 16 u 30, bij Geor
ges Van Gijseghem, Gaversesteenweg 335 
BOTTELARE • van 16 u 30 tot 17 u, bij de Geyter, 
Koningin Astridlaan 19 
OOSTERZELE. van 17 u tot 17 u 30, bij Pare-
wijck. Dorp 8 
DIKKELVENNE , van 17 u 30 tot 18 u 30, bij Van 
Gysegem, Kerkstraat 83 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
NINOVE ledere zondag van 10 u tot 12 u ten 
huize Leopoldlaan 86 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12 u. Post
koets, Markt 
Eerste zaterdag van de maand 
MEERBEKE: van 11 u tot 12 u, Frans Tielemans, 
Kapellestraat 15 
POLLARE- van 14 tot 15 u , Herman De Kegel, 
Dorpsstraat 33 
APPELTERRE: van 15 u. tot 16 u, Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 
OUTER : van 16 u tot 17 u., Alfons De Clercq, Aar
deweg 70 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN : van 19 u tot 20 u. Ward De Kegel 
Berg 140 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST: van 10 u 30 tot 11 u 30, Café Den IJzer, 
Vlaanderenstraat 
Tweede dinsdag van de maand 
DENDERLEEUW, van 19 u tot 20 u, Perreman 

'Jozef, Moreelstraat 46 
Derde zaterdag van de maand 
ZOTTEGEM: ten huize van W Caulaert, Hof-
straat 18, van 10 u 30 tot 11 u 30 

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN 
ZOTTEGEM • Ten Huize, Korte Munte 6 
VELZEKE, Tel 091-600832, elke voormiddag 
van 9 u 30 tot 14 u Ook 's zondags 

Volksver t P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
M I D D E L B U R G : van 9 u. tot 10 u , Cafe De Prins, 
Dorp 
ERTVELDE: van 18 u tot 19 u , bij F Delemarre, 
Hoogstraat 14A 
ADEGEM : van 10 u tot 11 u., Gemeentehuis 
EEKLO: van 11 u tot 12 u, Middenstandhuis, 
Markt 

Tweede zaterdag van de maand 
WATERVLIET: van 9 u tot 10 u Zaal Scala, 
Dorp 
KAPRIJKE: van 10 u tot 11 u, D Coppejans 
ERTVELDE: van 11 u. tot 12 u , Emile Hullebroeck-
straat 14 
WAARSCHOOT:van 14u t o t 1 5 u , b i j F Van Hol-
derbeke, Nijverheidsstraat 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM. van 9 u tot 10 u, bij D Notteboom, 
Stationsstraat 
SLEIDINGE: van 10 u tot 11 u , bij R Van Hoor-
ebeke. Dorp 
ASSENEDE- van 11 u tot 12 u , café Diederiks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE : van 11 u tot 12 u, bij Mark Her-
reman, Isegem 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO: van 18 u tot 19 u , bij Jules Cnel, 
Dorp 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE, van 18 u tot 19 u. Café Ritz, Linden-
laan 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE-van 17 u tot 18 u, Emile Hullebroek-
straat 14 

Volksvert. F. BAERT 
Elke eerste zaterdag 
DEINZE • 10 u, café Rosbrau, Markt 
GENT. 11 u. Koningin Astridlaan 123. 
LOVENDEGEM : 14 u. 45. café Volkshuis 
Elke eerste zondag 
OOSTAKKER, afwisselend bij Dr De Pillecijn, 
Holstraat, of in cafe 't Smisken, Lourdes 
Elke eerste maandag 
GENT. 20 u, bij Karel Rigo, Peerstr 129 
VURSTE: 21 u, bij Roger Van Gyseghem, Wanne-
gatstraat 1 
Elke derde zaterdag 
AALTER : 11 u, cafe Casino, Markt 
Elke derde zondag 
L A N D E G E M : bij Guido Schaeck, Vosselare-
straat 16, om 11 u 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
Arr. VEURNE - D IKSMUIDE - OOSTENDE-
Vlaamse soldatendiens •• Ik dien », Van Iseghem-
laan 6 Oostende (alle inlichtingen m b t proble
men bij het leger, militie, enz} 

Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE: De Beurs, Markt, om 9 u 

D IKSMUIDE Vlaams Huis, IJzerlaan, om 10 u 

MERKEM-WOUMEN : cafe « Nieuw Woumen », 
Dorp 77 Woumen, om 11 u 
HOUTHULST: bij raadslid M Van Cleven, Terre-
straat 8, om 11 u 30 
KORTEMARK: bij wed J Darras, café «Gu-
drun ", Statiestraat, om 12 u 
KOEKELARE: Hertog van Arenberg, Moere-
straat, om 12 u 30 
ICHTEGEM , Engelstraat 10, mevr. L Dekeyser, 
om 13 u 30 

Derde zaterdag van de maand 
NIEUWPOORT: bij gemeenteraadslid W De-
vriendt, Recollettenstraat 66, om 9 u 
WESTENDE: Gistelstraat 74 

MIDDELKERKE . Were Di », de Smet de Nayer-
laan 19, om 10 u 
EERNEGEM : « Riva Venus •>, Aartri jkestraat 62 
om 11 u 
DE HAAN . .. De Terre », Gasthof bij Tramhalte, 
om 11 u 30 
VL ISSEGEM: bij Irma Van Haecke, Kerkstraat 
(Dorp), om 12 u 

BREDENE: bij Kamiel Haeck, Dri f tweg 59, om 
12 u 30 
OOSTENDE (wijk VuurtorenJ. Vlaams Huis, Voor-
havenlaan 20, om 13 u 
LEFFINGE Gasthof « »T Steen», Dorpsstraat 
70 om 13 u 30 
Elke maandag, op afspraak. 
OOSTENDE: Van Iseghemlaan 6, tel 059-
70 95 48 

Volksver t J. VANDEMEULEBROU-
CKE 
Aan hu is . elke maandag op afspraak Anjelieren-
laan 25, 8400 Oostende. Tel 059-800428 
Eerste zaterdag van de maand 
DE P A N N E , om 9 u, Helvetia, Kerkstraat 32 
WESTENDE : om 10 u . Gistelstraat 74 
LEFFINGE: om 11 u , Gasthof 't Steen, Dorps
straat 
DE HAAN - om 12 u . De Torre. Tramhalte 
MIDDELKERKE: om 15 u , Were Di, De Smet de 
Naeyerlaan 
Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE : om 18 u , <• Sportvr iend », Diksmui-
destraat 15. Slijpe. 
ETTELGEM : om 19 u , De Bagge, Dorpsstr 30 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE. om 9 u . De Beurs, Markt 
D I K S M U I D E . om 10 u, Vlaams Huis. IJzerlaan 
83 
MERKEM-WOUMEN om 11 u. Nieuw Woumen, 
Dorp 77, Woumen 

KORTEMARK, om 12 u, « Gudrun », Stations
straat 76 
KOEKELARE: om 12 u 30, Hertog van Arenberg 
GISTEL: om 15 u, Kantoor Zwaenepoel, Stations
straat 2A 

Derde zondag van de maand 
NIEUWPOORT: om 9 u , Willy Devriendt, Recol 
lettenstraat 66 

'ALVERINGEM . o m 10 u, 't Vlierhof, Dorpsplaats 
L O : om 11 u , Meir, Mevr Ascrawat, Weststraat 
5 
LEISELE: om 11 u 45, Dne Ridders, Weegsche
de 1, Gyvennkhove 

Volksver t M. BABYLON 
ROESELARE - iedere maandag van 16 u tot 19 u 
of op afspraak, tel 051-200208 Westlaan 145 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 
SOLDATENDIENST: voor alle problemen betref
fende dienstplicht, kunt U zich wenden tot onder
staande zitdagen, of bellen naar 056-41 4332 
Elke maandag 
KORTRIJK: -.1302», B Reynaertstraat 9, van 
17 u 30 tot 19 u Tel 050-2117 56 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20 u tot 21 u 
Tel 050-414332 
Elke eerste maandag van de maand 
LENDELEDE. «De Handboog», Plaats, van 
11 u 30 tot 13 u Tel 051-301314 
Elke eerste vri jdag van de maand 
BISSEGEM : « Leopold », Stationsstraat 3, van 
20 u tot 21 u Tel 056-22 54 30 
Elke tweede zaterdag van de maand 
INGOOIGEM- zaal «Streuvels», St Antonius-
straat 20, van 16 u tot 17 u Tel 050 77 7467 
WAREGEM. «Weekend» , Holstraat 23, van 
17 u 15 tot 18 u 15 Tel 050-6026 56 
G U L L E G E M : «Stadium», Wevelqemstraat, van 

18 u 30 tot 19 u 30 Tel 050-41 16 78 
Elke derde woensdag van de maand 
MENEN : « De Beiaard ». Kortri jksestraat. van 
18 u tot 19 u 
Elke derde zaterdag van de maand 
DEERLIJK . « Bloemenhof», Tulpenlaan 26, van 
16 u tot 17 u Tel 050-715140 
VICHTE: N Waelkens, Harelbekestraat 35, van 
17 u 15 tot 17 u 45 Tel 050-777376 
HARELBEKE-STACEGEM : « De Zwaan », Dorp-
plaats 2, van 18 u tot 19 u Tel 050-2211 50 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER: elke eerste zaterdag van de maand van 
11 u 30 tot 12 u 30, in café «Rembrandt», Me
nenstraat 46 (057-20 32 97] 
POPERINGE. elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen 10 u en 11 u 

Senator VAN IN 
BRUGGE: elke 2" en 4° zaterdag van 11 u tot 
12 u, in Breydelhof, J Suveestraat 
BRUGGE: elke maandagavond van 18 tot 19 u 
aan huis, Predikherenlei 23 
TORHOUT- 1° zaterdag van de maand, tussen 
9 u 30 en 10 u 30, ten huize van gemeenteraads
lid P Vheghe, apoteker, Hofstraat 
JABBEKE: elke 1" zaterdag van de maand van 
11 tot 12 u, bij gemeenteraadslid G Eeckeloo, 
Aartnjkesteenweg 39 
3 ' zaterdag 
KNOKKE-HEIST: van 10 u tot 11 u, ten huize 
van V De Lille, Helmweg 12, Knokke 

Senator W. PERSYN 
WINGENE: elke dag op het gemeentehuis na 
telefonische afspraak 051-65 50 50 Elke maan
dag vanaf 18 u (na afspraak) Ratelinge 11, tel 
051-65 5090 
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5. Aa ls t : De Federatie van Vlaamse Vrouwen (FVV) brengt, in 
première voor de Ajuinenstad, de nieuwste TAK-film. Te 20 u. in 
zaal Madelon. Grote Markt. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

AALST 

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

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

' en waskussens - kinderkleding. 

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

kampingartikelen - turngerei. 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

OOST-VLAANDEREN 
w^fynfff 

Onze trouwe leden Georges De Pril en Jeanne Vroenhove vierden te Ninove 
einde april hun gouden bruiloft. De VU nam deel aan de viering samen met het 
schepenkollege. Het geschenk van ziekenfonds Priester Daens en VU-Ninove 
werd overhandigd door volksvertegenwoordiger Georgette De Kegel. 
Georges zal, evenals in 1970, kandidaat zijn op onze lijst bij de gemeenteraads
verkiezingen van 10 oktober as. 

W A A R S C H O O T 

WERKGROEP JONGEREN 
Met het oog op een billijke vertegen
woordiging van de jeugd in de nieuwe 
gemeenteraad, heeft Jan Pauwels een 
werkgroep-jongeren opgericht. -
Alain Vervaet krijgt de opdracht een 
avond te organizeren over de Vlaam
se ekonomie en de jeugdwerkloos
heid. 
Als inleider zou prof. dr. Jef Matton 
aangezocht worden. 

KIESPROGRAMMA 
Er werd besloten het woon- en bouw
probleem als één der hoofdthema's 
naar voor te brengen. 
In de komende week wordt over dit 
onderwerp een pamflet in ieder huis 
verspreid. 

EEN LIFT... N U ! 
Op ergerlijke wijze schuift het sche
penkollege het bouwen van de lift op 
de lange baan. Indien men voort blijft 
slapen, zullen nieuwe spektakulaire ak-
ties ondernomen worden. 

L A 
MEI 

28. 

28. 
29 

V 

Oostduinkerke: Oprichting eigen afdeling, in het oud gemeente
huis van Wulpen, te 20 u. 30. Spreker: senator Guido Van In. 
Oostende: gemeenteraad vanaf 19 u. 
jzegem : wandeling in de omgeving van Nokere o.l.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. 
30. G is te l : De ploeg van het kanton Gistel verzamelt te 9 u. 30 op 

de Markt voor de kolportage. 
Oostende: De ploeg van het kanton Oostende verzamelt te 
9 u. 30 aan de Noordzee (Wapenplem) voor de kolportage. 

JUNI 
13 Diksmuide ; Vergadering van de a-rondissementsraad Oost

ende - Veurne - Diksmuide om 9 u. 30 in aanwezigheid van 
Volksvertegenwoordiger Paul Peetein, algemeen sekretaris. 

9. OVD brengt Hulp aan Brussel. Vertr >k per autocar. 

St
an I 

•u 
10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.3S.83, 

p.v.b.a. 
LIERSEVLOERHANDEL 

Lisperstraat 49 — 2500 Lier 
Tel.: 031/80.14.71 
B.T.W 404 067.059 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgenef. 

Schllderstraat 33.2000 Antwerpen 
(031/3745 72) 

BOUWBEDRIJF 
LUCILEGEMS 

Vaartstraat. 9 - 2251 MASSENHOVEN 
Uit sympathie 

AL-AL keukeninrichtingen. 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/23.47.94. 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-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. Roi" DE CRAE >' 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 — 2921 Nieuwenrode 

Tel.: 015/71.12.40 

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

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/46.1188 - 46.24.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.17.42 -44.17.43 
MIELE - A E G - LINDE 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel.: 02/268.14.02 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER. BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EM ZOON ANDRE 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel.: 054/33.37.56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazaltaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02] 734 06 43 
Na 18 u 425.46.42 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58. 
1800 VILVOORDE 
TEL 02/25103.86. 
Alle grote uitgaven 
en ook. alle kleine 

STEUN DE AKTiE BRUSSEL 10-10 
stort uw bijdrage op prk 000-0171139-31 

WEST-VLAANDEREN 
B R U G G E (arr.) 

«DE GROOTE STORINGHE» 
De evokatie van 100 jaar Blauvoete-
rie " De Groote Storinghe », die verle
den jaar zoveel sukses kende, wordt 
in het kader van de 11-juli-viering ook 
te Brugge opgevoerd op donderdag 8 
juli as. in de stedelijke stadsschouw-

"jrg. De voorverkoop voor het bijwo
nen van deze merkwaardige manifes
tatie is reeds gestart. Op 8 juli as. 
moet de stadsschouwburg te Brugge 
te klem zijn. 

ARRONDISSEMENTSRAAD 
De arrondissementsraad is uitzonder
lijk gepland op maandag 31 mei as.; tij
dens deze raad zal Arnoud Vanhou-
teghem een uiteenzetting houden 
over de evolutie te Zeebrugge en 
meer speciaal over de problemen van 
de kernenergie. 

B R U G G E (stad) 

De barsten in het CVP-meerderheids-
beleid komen thans aan de oppervlak
te. Na meerdere jaren medeplichtige 
stilzwijgen beweren bepaalde CVP-
ers dat er een einde moet gesteld aan 
het bewind van de «potentaten». De 
VU kan enkel akte nemen van deze, 
zeer laattijdige, bekentenis. Overigens 
moeten de Bruggelingen zich niet 
laten bedotten want ofwel worden de 
potjes gelijmd onder de leuze «wie 
van de twee doet het beter >•!! en dan 
manipuleert dezelfde ploeg nadien on
gehinderd verder, ofwel treden de 
CVP-ers met gescheiden gelederen 
aan en dan kunnen de medeplichtigen 
van vandaag zich moeilijk opwerpen 
als de «reinen van morgen ! Het bes
te alternatief voor een nieuw gemeen
telijk beleid te Brugge geldt voor de 
ploeg die zich van den beginne af 
scherp tegen het CVP-meerderheids-
beleid heeft afgezet: de Volksunie. 

Feestzaal - JAGERSHOF • 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

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

B L A N K E N B E R G E 

DIENSTBETOON 
Senator Pieter Leys zal zitting houden 
op dinsdag 1 juni van 20 tot 21 u. in 
het spijshuis Bèarnaise, de Smet de 
Nayerlaan 86. Hij zal vergezeld zijn 
door een afgevaardigde van het cen
trum voor arrondissementeel dienst
betoon, waarbij men terecht kan voor 
pensioenen nen sociale zaken. 
BELANGRUKE MEDEDELING 
Het plaatselijk afdelingsbestuur 
brengt ter kennis van de leden en sim-
patisanten dat de hogere tuchtraad 
van de partij, in haar vergadering van 
8 mei j.l. besloten heeft de plaatselijke 

leden Hektor Van Rijssel en Erik 
Scherpereel te schorsen als lid van 
de partij. Zulks was reeds gebeurd 
door de arrondissementele raad. Zij 
mogen dus, in geen enkel geval, nog 
optreden in naam van de Volksunie of 
ais lid van de partij. 

B R E D E N E 

LEDENSLAG 
Nog acht nieuwe leden scheiden ons 
van de erelijst. Mogen we een beroep 
doen op alle kaderleden en bestuurs
leden om op korte termijn deze 
achterstand in te halen ? Middelkerke 
en Westende met wie we gelijk om
hoog gingen zijn er inmiddels geraakt 

I Z E G E M 

AANWERVING V A N EEN DIENST-
OVERSTE 
De KOO zal eerlang overgaan tot de 
benoeming van een dienstoverste, 
ten behoeve van het Rustoord voor 
Bejaarden, uijzondere voorwaarden: 
diploma van gegradueerde verplegen
de of maatschappelijk assistent(e) of 
sociale verplegende, mits het bewijs 
te leveren van minstens drie jaar 
effektieve praktijk in een rustoord, zie
kenhuis of diensten van bejaarden
hulp. 

Kandidaturen uiterlijk op 5 juni 1976, 
per aangetekend schrijven, aan de 
Voorzitter van de KOO, Kokelare-
straat 2, 8700 Izegem. Verdere inlich
tingen : op het sekretariaat van de 
KOO, zelfde adres. (Tel.: 0 5 1 / 
30.28.51). 

K O K S I J D E - O O S T D Ü I N K E R K E 

POLITIEKE TOESTAND 
Vorige week kwamen de bestuurs- en 
kaderleden van beide gemeenten sa
men om de gemeenteraadsverkiezin
gen te bespreken. Als belangrijk be
sluit werd genomen dat onze talrijke 
leden van Oostduinkerke een eigen 
afdeling gaan stichten. Een eerste lijst 
van kandidaten voor de verkiezingen 
werd onderzocht, zonder over rangor
de en verdere taktiek te spreken. Elk 
lid nochtans dat op de lijs wil staan, 
kan zich wenden tot één der bestuurs
leden 

O O S T D U I N K E R K E 

EIGEN AFDELING ! 
De kogel is nu door de kerk ; op vrij
dag 28 mei aanstaande wordt overge
gaan tot de wederoprichting na' t ien 
jaar, van de afdeling Oostduinkerke, 
in het oud gemeentehuis van WUL
PEN, om 20 u. 30. Als redenaar wordt 
senator Guido Van In (Brugge) ver
wach t tevens fraktieleider van de V U 
in de Nederlandse Kultuurraad. We 
roepen U allen op om talrijk aanwezig 
te zijn ! 

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

GEBOORTE 
Op 16 mei kwam bij Al. Thibault en bij 
Linda Vansteenkiste een tweede 
zoontje Frank: hartelijke gelukwen
sen aan de beide ouders en natuurlijk 
ook aan de grootouders, volksver-
tegenwoordig en mevrouw Miei Van
steenkiste. 

SIJSELE 

Weer staat de plaatselijke VU-afde-
ling borg voor de inrichting van het 
reeds traditioneel geworden 11 juli-
feest van de gemeente Sijsele. 

T O R H O U T 

Ter gelegenheid van de zitdag op 
zaterdag 6 juni as. tussen 9 u. 30 en 
10 u. 30 zal senator Van In het ont
werp van gewestplan (Torhout-Diks-
muide) ter inzage houden (zitdag ten 
huize van gemeenteraadslid P. Vlieg-
he, Hofstraat 9, Torhout). 

W E S T E N D E 

GEWONNEN I 
In het laatste arr. frontbericht van de 
ledenslag prijkt Westende, na lange 
weken onder de schreef gestaan te 
hebben, ineens van boven op de 5e 
plaats. W e danken van harte allen die 
hieraan meegeholpen hebben. Onze 
gemeente heeft vele jaren één afde
ling gevormd met Oostduinkerke en 
Nieuwpoort. We roepen dan ook alle 
vrienden op om de oprichting van de 
nieuwe afdeling Oostduinkerke bij te 
wonen op 28 mei. 

F V V - B E R I C H T E N 

• Zondagnamiddag 30 mei ontmoe
ten wij elkaar in het vormingscentrum 
« De Sirkel» te DRONGEN om te pra
ten over « de vrouw in de Gemeente ». 
Inschrijven bij Lieve Baert, Astridlaan, 
123, 9000 Gent 
• Op 17 juni a.s. ontmoeten wij 
elkaar te Brugge in het Breydelhof 
(Suvéestraat), voor een avond over 
«Gemeentebeleid», in samenwerking 
met het Dosfelinstituut 
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Met het oog op de gemeenteraadsverkie
zingen van dit jaar zijn plots ook de 
bejaarden in trek. Neen, niet om een ver
kiesbare plaats te krijgen op de lijst, 
natuurlijk niet. En ook niet om er werkelijk 
iets voor te doen, tenzij misschien een 
subsidie voor de gepensioneerden-bon
den. Neen, wanneer we zeggen dat plots 
ock de bejaarden in trek zijn bedoelen we 
veeleer dat ze fotogeniek zijn. Een foto 
van een kranige ouderling «doet» het 
hem inderdaad nog altijd in de pamfletten. 
En het geeft aan ons verkiezingsdruk
werk toch zo een warm menselijk karak
ter I 

Maar alle gekheid achterwege gelaten, 
doet onze gemeente wel echt iets voor 
de bejaarden, voor alle bejaarden, voor 
de gelukkigen die hun «derde jeugd» in 
familie mogen doorbrengen, voor de min
der gelukkigen die de herfst van hun 
leven in een rusthuis zien voorbijgaan ? 
Doet onze gemeente wel echt iets voor 
dit deel van de bevolking ? 
Nu de verkiezingen naderen en we op 
zoek zijn naar aantrekkelijke programma
punten, verdient het zeker en vast aanbe
veling onze gemeente eens grondig on

der het vergrootglas te leggen en eens in 
,ille objektiviteit na te gaan wat wij, als 
gemeenschap, voor onze bejaarden 
doen. Een rusthuis zal er waarschijnlijk 
wel zijn. Maar iedereen begrijpt dat daar
mee de kous niet af is. Wij stoppen onze 
ouderlingen in een rustoord, geheel of 
gedeeltelijk op eigen kosten nog wel, en 
we denken dat het probleem opgelost is. 
Denkt U met, geachte lezer(es), dat voor 
vele rustoord-bewoners het probleem 
pas dan werkelijk begint ? 
Wat kan een gemeentebestuur zo alle
maal doen voor de bejaarden ? Heel veel : 
Uitgaande van het beginsel dat een 
bejaarde zo lang mogelijk zijn zelfstandig
heid moet kunnen bewaren en zo volledig 
mogelijk in de normale maatschappij Inge
schakeld moet blijven, dient elke gemeen
te een zgn. «home-care» in te richten 
voor verzorging en verpleging ten huize 
van de valide en semi-valide bejaarden. 
Hiertoe moet de gemeente de nodige 
bejaarden- of gezinshelpsters ter beschik
king stellen, evenals verpleegsters voor 
de nodige geneeskundige verzorging. 
Sommige gemeenten hebben een dienst 
voor warme maaltijden die ten huize wor
den besteld. 

Afzonderlijke ontspannings-mogelijkhe-
den voor bejaarden moeten met medebe
heer van de bejaarden zelf worden opge
richt en in werking gehouden. Let er wel 
op dat het kontakt met de gemeente 
zoveel mogelijk bewaard blijft. Een ont
spanningscentrum voor bejaarden dient 
geen getto te zijn! 
Invalide bejaarden kunnen veel hulp on
dervinden van verpleging ten huize of van 
een zgn. daghospltaal. Bepaalde gevallen 
dienen vanzelfsprekend in een hospitaal 
behandeld te worden. 
Een aangepaste woongelegenheid is voor 
gehuwde of alleenstaande bejaarden 
zeer belangrijk. De gemeente kan tussen
beide komen in de verhuiskosten naar 
een kleinere woning, evenals in de inrich
ting ervan. Eventueel kan de gemeente sti
muleren wat betreft het oprichten van 
bejaarden-woningen, gegroepeerde ge
zinswoningen bv. of appartementen. De
ze woningen worden bij voorkeur opge
richt in aktieve bevolkingswijken. ürij deze 
woningen kan een dienstverleningscen
trum uitgebouwd worden met restaurant, 
dienst voor kleine herstellingen, onder-
houds- en wasdienst, geneeskundige 
dienst en dienst voor sociaal hulpbetoon. 
In geen geval mogen zgn. bejaardenwij-
ken worden geduld. Geen getto's! 
De meeste gemeenten hebben een of 
meer rustoorden voor bejaarden. Mogen 
we een kat ook een kat noemen. ? Veel 
van deze rustoorden zijn voor onze 
hedendaagse welvaartstaat niets minder 
dan een schande I Over de manier waar
op wij ons in vele gevallen van onze 
bejaarden ontdoen, hoeven we echt niet 
fier te zijn I In veel gevallen is het inder
daad zo dat een bejaarde die zijn intrek 
neemt — of geplaatst wordt — in een 
rustoord, zijn persoonlijkheid en zijn zelf
standigheid op de drempel van zo een 
tehuis kan achterlaten. Wie de toestan
den in dat stuk van onze komfort-maat-
schappij anno 1976 niet kent, stapt maar 
eens gerust het eerste het beste be
jaarden-tehuis binnen. In tachtig percent 
van de gevallen zal hij zeer snel begrepen 
hebben waarom we daarover zulke scher
pe taal spreken! 

Voor de aktieve bestuursleden van onze 
VU-afdelingen ligt hier een taak voor het 
grijpen. Uw kies-platform moet aan al 
deze dingen voldoende aandacht wij
den. Maar daarbij mag het niet blijven. 
Een artikel en een mooi-gekozen foto in 
een verkiezings-pamflet is echt niet 
genoeg. Eens de verkiezingen achter de 
rug moet van dit programma-punt werk 
gemaakt worden. Onze bejaarden zijn 
geen wegwerpmensen. Het zijn mensen 
zoals jij en ik 

Willy Cobbaut. 
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HET BRUGPENSIOEN 

In rubnek l-A/16 werden de voornaamste bepalingen 
gegeven omtrent het brugpensioen na ontslag, faillisse
ment, sluiting ed. De zgn. Herstelwet van 30 maart 1976 
(B S van 1 april 1976) voorziet eveneens in een brugpen
sioen op eenvoudige aanvraag vanwege de werknemer. 
De belangrijkste elementen uit deze wet geven we hieron
der. 

Voorwaarden 

Wil een werknemer in aanmerking komen voor dit brug
pensioen, dan dient hij drie voorwaarden te vervullen • 
1 ten minste 62 jaar (mannen) of 58 jaar (vrouwen) 

geworden zijn; 
2. recht hebben op werkloosheidsvergoeding , 
3. tewerkgesteld zijn in een privè-onderneming met ten 

minste 20 werknemers in dienst. 

Wie bij de aanvraag de gestelde ouderdom reeds bereikt 
heeft, kan onmiddellijk zijn rechten op het brugpensioen 
laten gelden , wie de gestelde leeftijd nog niet heeft bereikt, 
kan de aanvraag tot toekenning van het brugpensioen 
slechts indienen voor de eerste dag van de maand die volgt 
op die van de 62e of 58e verjaardag 

Hoe aanvragen ? 

a. De schriftelijke aanvraag tot het verkrijgen van het 
brugpensioen indienen bij de werkgever en gelijktijdig 
bij het gewestelijk bureau van de RVA van de woon
plaats. 

b De schriftelijke vooropzeg indienen bij de werkgever. 
Voorlopig is bepaald dat de aanvragen om brugpensioen 
uiterlijk op 31 december 1976 moeten ingediend zijn. 

Vanaf wanneer en tot wanneer? 

a. In ondernemingen met ten minste 30 werknemers in 
dienst neemt het brugpensioen een aanvang vanaf het 
einde van de ingediende vooropzeg, op voorwaarde 
dat deze termijn een einde neemt op ten minste de 
1 ste van de maand volgend op de 62e of 58e verjaar
dag. 

b. In ondernemingen met van 20 tot 49 werknemers in 
dienst, neemt het brugpensioen een aanvang op de 
1 ste van de derde maand volgend op de maand van de 
aanvraag. 

c In ondernemingen met minder dan 20 werknemers in 
dienst bestaat er slechts recht op brugpensioen Indien 
de werkgever zich hiermee bij de RVA akkoord heeft 
verklaard 

d. Het recht op brugpensioen vervalt op de normale pen
sioenleeftijd, behalve in het speciaal geval van pen
sioen op 64 jaar en na 45 jaar dienst 

Bedrag 

De betrokkene ontvangt een som die gelijk Is aan de werk
loosheidsvergoeding plus de helft van het verschil tussen 
deze vergoeding en het netto-referteloon Cw 

><e 
DOKUMENTATIE 

Nederlandse dame, lerares, animatn-
ce dramatische kunst met ervanng, 
zoekt betrekking of opdrachten in 
Vlaanderen (Antwerpse 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 : 053/70.40.64. N65 

Zoeken een passende betrekking : 
1. Man (49 jaar), ruime ervaring 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 verzekeringswe
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 

Zoeken werk. 

• Technisch ingenieur elektronika, 
specialisatie komputer zo mogelijk in 
Brussel of omgeving. 

• Diëtiste liefst in de arrondissemen
ten Brusse; of Leuven. 

• Programmeur l.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 

Technisch ingenieur mechanica, 5 
jaar ervanng als afdelingsoverste, 
zoekt aangepaste betrekking in de 
omgeving van Antwerpen, Gent of 
St.-Niklaas. 
Schrijven volksvertegenwoordiger 
Nelly Maes, Gentse Baan, 50 te St.-Ni-
klaasof tel. 031/76.49.74 

N.68 

WEEKBLAD 
WIJ 

Abonnementendlenst: Volders 
straat 71, 1000 Brussel. 
Tel. 02/512.51.60. 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 
Alle stortingen voor het blad op 
prk 000-0171139-31 van .< Wij », 
Voldersstraat 71. 1000 Brussel 
Hoofdredakteur: Paul Martens 
Redaktle en publiciteit: Drukpers

straat 20, 1000 Brussel. Tel. 
02/21797.98 (liefst in de voor
middag). 

Verantw. uitg.: Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlel 135, 2100 Deurne. 

500 fr 
300 fr. 
150 fr. 

1.000 fr 
16 fr 

_J L 

28 MEI 1976 
WIJ 17 



KRITI9CH D€K€K€M 

^ 

1WEE PROZADEBUTEN 

PIET VALKMAN 

EN 

NIKOUUS MATSIER 

« Er hoefde niets, er werd niets van ons verlangd -
Nicolaas Matsier 

Er is geen vergelijking mogelijk tussen het proza van Nicolaas Mat
sier (geb. 1945) en dat van Piet Valkman. Matsier schrijft een zakelij
ke, realistische taal, waarin bij wijze van spreken niets gebeurt. Alles 
wordt egaal gehouden, de gebeurtenissen worden glad gestreken, 
waardoor de hele wereld een grijs, eentonig uitzicht krijgt. Kortom, 
het gaat om een erg traditionele verhaaltrant, in de stijl van: «Toen 
de koffie klaar was, gingen we naar binnen», of: « Nog voor ik op 
straat stond, was ik al bedekt met zweet». Door dat soort zinnen aan 
te halen, wil ik helemaal geen karikatuur maken van Matsiers proza. 
Ik bedoel enkel, zoals later zal blijken, dat de betekenis van de drie 
verhalen uit Oud-Zuid niet in de stijl ligt, maar in de psychologie van 
afzijdigheid die er de grondslag van vormt. 
Valkmans korte, nerveuze, snelle stijl schept het beeld van een heel 
andere wereld. Zijn verhalen zijn veel korter dan die van Matsier, ze 
zijn speelser en rijk aan een zeer levendige en zelfs ongebreidelde 
fantasie. Valkman is een virtuoos verteller, die je meeneemt naar de 
verste werelddelen. Hij speelt ook graag met science fictiontechnie-
ken. Zijn ritme ligt zeer hoog, het wordt voortdurend opgedreven 
door snelle reeksen van gebeurtenissen, die hun hoogtepunt berei
ken in gruwelscènes of in een erotische climax. Ter vergelijking enke
le typische zinnen: « De toeschouwers begonnen abrupt te brullen, 
aanzwellend, alsof er een reusachtig roofdier losgelaten werd dat 
lang opgesloten gezeten had en verrekte van de honger», of: «Ik 
heb zin om over te geven. Maar ik stel mijn camera in. Het is eigenlijk 
veel te donker zonder flits. Eindelijk heeft een groep van tien man 
zich om het lijk geschaard ». Valkman is een schrijver van de gefanta
seerde aktie. Maar wat bedoelt hij met zijn verhalen, want het is dui
delijk dat hij graag overdrijft ? Zijn rechtstreekse manier van verha
len wordt ook nog in de hand gewerkt door de aanwending van de 
ik-techniek. Valkmans verhaalstijl heeft karikaturale bedoelingen. Hij 
schept een chaos waardoor hij afstand neemt van geweld en erotiek. 
Hij wil relativeren. De hele drukte die Valkman schept in zijn verhalen, 
is bedoeld als fiktie. Zijn gebeurtenissen zijn maar luchtbellen, de 
aktie is geen aktie, hoe sterk je er ook, door de virtuositeit van de 
schrijver, door meegesleept wordt, wat samenhangt met het snelle 
verhaalritme. Er ligt eigenlijk een grote afstand tussen wat Valkman 
verhaalt en wat hij denkt. Dat komt duidelijk tot uiting in het slotver-
haal Viva la revolution, De nieuwe minister van defensie en vooral in 
Het schielijk overlijden van een onbekende, het meest ideologisch of 
politiek gericht. Valkman maakt van de revolutie, zoals ze in de ogen 
van een buitenstaander gevoerd wordt een spelletje. In het schielijk 
overlijden van een onbekende laat hij een beetje krankzinnige dichter 
aan het woord. De uitspraken van die man geven mijns inziens de ide-
o logische of liever anti-ideologische achtergrond weer, waartegen 
Valkmans relativerende virtuositeit moet plaatsen. Een marxistisch 
gericht lezer zal die uitspraken verwerpen als reaktionaire prietpraat 
Hierbij enkele staaltjes; « Later op de avond merkte hij nog op dat op 
deze wereld meer kwaad verricht wordt door mensen van goede wil, 
omdat ze goedhartige schema's uitbroeden die niet verwezenlijkt kun
nen worden en dan elkaar in hun teleurstelling doodslaan». In een 
passage over een Vietnambetoging in Amsterdam staat er te lezen: 
«Wat willen toch al die mensen. Al die mensen die overal een ant
woord op weten, maar in wezen niets begrijpen » 
Wil dat nu zeggen dat Valkman zich volkomen afzijdig houdt van de 
wereldproblemen? Dat hij er maar op los fantaseert? Dat hij de 
wereld omtovert tot een allegorie van de absurditeit waarin geweld 
en erotiek de rol van bevrijdingsmechanismen toegewezen krijgen ? 
Steunt de hele fantasie van Valkman op een totaal waardevrij sys
teem ' Ogenschijnlijk wel. Maar andere uitspraken van personages 
zijn daarmee in tegenspraak, bijvoorbeeld: « Elke maand worden er 
zes miljoen baby's geboren. Dat is de massa die existeert zonder 
doel of methode. Zelfs het produktie-apparaat stimuleren ze niet 
omdat ze te onbekwaam zijn om iets te produceren en te arm om te 
consumeren ». Echter, Valkmans antwoord op de doelloosheid, die hij 
duidelijk beseft, ligt in het vrijwel ongeremde scheppen van fanta
sieën, waarbij de aktie en de betrokkenheid op de wereld van elke 
principiële ondergrond ontdaan wordt Een zinvol wereldbeeld heeft 
Valkman met Die waarde kun je in elk geval niet aan zijn verhalen 
toekennen. 

Zoals reeds aangestipt, is Matsier veel zuiniger. Bij hem blijft het ver
halen beperkt tot het zichtbaar maken van toestanden en gebeurte
nissen, waarbij de ik-figuur (alweer!) zich volkomen afzijdig houdt Ik 
doe de moeite met om de gebeurtenissen samen te vatten. Het lijkt 
me veel belangrijker aan de hand van enkele zinnen het standpunt 
van de schrijver weer te geven. Bij voorbeeld ; «Ik wist niet waarnaar 
te kijken, eigenlijk zag ik ook niets »; « Het was onmogelijk te reage
ren, ik kon alleen maar toezien » ; « Struktuur of chronologie aanbren
gen in die dagen kan ik nauwelijks. Ik heb het gevoel dat elke andere 
volgorde ook juist is. Het doet er ook met toe». De gedragingen van 
de personages worden gekenmerkt door een gevoel van doelloos-
en lusteloostheid. De sfeer van de hele bundel kan samengevat wor
den met het woord « passiviteit». Vergeleken met de wereld van Valk
man bevindt Matsier zich in een ander uiterste. Maar, principieel beke
ken, hebben beiden de doelloosheid en de chaos met elkaar gemeen. 
Is dat gevoel eigen aan de generatie van de nieuwe prozaschrijvers ? 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Piet VALKMAN, De grote regen. Brussel, Manteau, 174 biz.; Nico
laas MATSIER, Oud-Zuid, Amsterdam, Querido, 1976, 107 bIz. 

• Bij de uitgeverij Ambo versche
nen twee bundels gedichten van 
Noordnederiandse auteurs, die naar 
de vorm en naar de geest tamelijk 
sterk verwant zijn: Michel Van der 
Plas en Gabnël Smit Van Van der 
Plas verscheen destijds bij Stols in 
1960 «Edelman, Bedelman», een 
bloemlezing uit de bundels «Dance 
for you», «Going my way», «Als ik 
koning was», «De Schelp», «Ergens-
huizen», «Een hemel op aarde», 
« Twee emmertjes water halen » en uit 
vroegere en verspreide gedichten. 
In de huidige verzamelbundel werd 
een groot gedeelte van deze bunde
ling van 1960 opgenomen, naast « De 
dag van morgen », « Achter de ratten
vanger», «De Regenboog», «Langz
aam vertrekken» en de laatste lijvige 
bundel «Het ei van Colombus», een 
ongepubliceerde cyclus van 44 
gedichten waarin de dichter bij het 
leven van de ontdekkingsreiziger 

VERZAMELDE 

GEDICHTEN 

Colombus markante en interessante 
glossen in lyrische vorm neerschrijft. 
Het vers van Van der Ras is los, vlot 
vloeiend, benadert vaak de 
spreektoon maar dat belet geenszins 
de sterke poëtische geladenheid. 
• De nu vijfenzestigjarige Gabriel 
Smit heeft zich als teoriticus en 
als beoefenaar van de lyriek doen 
kennen. In de «Gedichten» die bij 
Ambo verschenen werden vrijwel alle 

sedert 1951 verschenen bundels op
genomen : «Ternauwernood» van 
1951, «Geboorte» van 1952, «Ik ge
loof» van 1957, «Dichterbij» van 
1964, «Variaties van Liefde- van 
1967 en «Op mijn woord» van 1968. 
Smits lyriek is sterk religieus: een 
groot gedeelte van deze « Gedichten » 
bevat trouwens de psalmberijmingen 
van 1952 en de latere van 1972 die, 
wanneer men ze vergelijkt een duide
lijke lyrische evolutie doen erkennen. 
Gevoel, gedachte en woord knjgen 
hun plaats, maar de gedachte be
heerst de lyriek van Smit, zoals zij de 
poëzie der psalmen (waarover Ver-
schaeve zulke hooggestemde ontboe
zemingen schreef) beheerst 

Michel Van der Plas : « Gedichten » 
= Ambo/Westland, Merksem, 256 
bIz. - 205 fr. 
Gabriel Smit: « Gedichten » = Am
bo/Westland, Merksem, 254 bIz. -
245 f r. 

• • 

EEN DAGENLANG GESPREK MET BOLL 

Christian Linder voerde drie dagen 
lang gesprekken met Nobelprijs Lite
ratuur Heinrich Böll en publiceerde de 
neerslag daarvan bij de Keulse uitge
verij Kiepenheuer onder de titel « Drei 
Tage im Marz». Thans verscheen 
daarvan de Nederlandse vertaling (W. 
Wielek-Berg) bij Elsevier in de reeks 
« Deltos-Elsevier ». 
Deze gesprekken werden met grote 
openheid gevoerd en sneden heel 
wat onderwerpen aan. Herhalingen 
en tegenstrijdigheden werden niet ge

schrapt zodat het autentiek karakter 
van deze «röntgen «-dialoog bewaard 
bleef. 
Een der indrukken die ons na lezing 
van dit lange gesprek is bijgebleven is 
deze van de verminderde en vermin
derende belangrijkheid van de schrij
ver, althans in het Westen. Dat is o.m. 
het gevolg van zijn verminderde socia
le rol, wat (nog) niet het geval is in de 
ontwikkelingslanden en zelfs in de lan
den van het Oostblok. Zo komen bvb. 
de autenticiteit en de ernst van het 

leven beter tot hun recht in het werk 
van deze dichters en prozaschrijvers, 
die vandaag hun rol vervullen zoals 
hun westerse voorgangers dat een 
halve eeuw geleden in West-Europa 
deden We hebben blijkbaar daarna 
duidelijk aan literaire overschatting ge
daan. Voor het overige: vlotte lektuur 
en welkome dokumentatie voor hen 
die Bóll en zijn wereld nader willen 
kennen, (z.c.) 
Elseviers Literaire Serie • 102 biz. -
Elsevier Amsterdam/Brussel. 

Wie leest die keurig gedrukte literaire 
tijdschriften uit ons taalgebied ? On
danks de beperkte afzet zijn ze nog 
talrijk. Maar neem de bibliotheekabon
nementen weg of de steun van het 
Ministerie, of de volharding van een 
grootmoedig uitgever en het is ermee 
gedaan. Een tijdschrift uitsluitend aan 
literatuur gewijd, bezit een konfiden-
tieel aantal lezers. 
Anderzijds haalt literair werk in boek
vorm nog vaak schitterende oplage-
en verkoopcijfers. Literatuur schnkt 
dus niet noodzakelijk lezers af, maar 
onze literaire bladen weten ze niet te 
bereiken. Het toch doen, maar met 
andere middelen, is de ambitie van 
het Nederiands literair magazine Hol
lands Diep (adres: Postbus 3, Wage-
ningen; at)onnementsprijs per jaar 
80,5 fI.). Het noemt zich een kuKureel 
opinieblad, komt om de veertien da

gen uit en blijft nu al verschijnen 
sedert november van vorig jaar. Het 
gaat niet om puur litei atuur. Daarvoor 
steken er teveel brokjes muziek, to
neel, film en plastische kunsten in, of 
rubriekjes uit Londen of Parijs, TV-ge-
schrijf en zelfs gewone lol- en roddel
praat Altijd ergens in het artistiekeri-
ge natuurlijk. Zelfs een eetrubriek ont
breekt niet - Hollands Diep » lijkt een 
kruising te zijn van het Franse La 
Quinzaine Lottéraire en het neder-
landstalige maandblad Avenue. 
Intussen vergeet ik bijna de literaire 
hoofdbrok: om de veertien dagen 
lichtvoetige recensies, interviews met 
schrijvers of uitgevers, gesprekken 
tussen beiden, enzomeer. Het reuze
formaat (zo'n 26 bij 35 centimeter), de 
kleurenomslag, de ontspannende op
maak, het noodt allemaal uit tot blade
ren en het kan afleiden van de hoofd
zaak : het lezen Maar er steekt altijd 
iets aantrekkelijk vlots in. In het aller
eerste nummer waren dat: Carmig-
gelt en Van het Reve die bakkeleiden 
over de vraag welke vorm van samen
leving voor een schrijver de meest 
bruikbare is, over interviews, over 
Joop den Uyl, over schrijven 's 
nachts, over cafés waar je kunt schrij
ven, over de verhouding tussen kreati-
viteit en alkohol, enzomeer. 

Het allerbeste wat ik in alle nummers 
samen aantrof was een onschuldig uit
ziend gesprek met uitgever van Oor
schot n.a.v. zijn onder pseudoniem 
R.J. Peskens gepubliceerde verhalen
bundel «Twee vorstinnen en een 
vorst». Die man had tenminste wat 
te zeggen. 
Als de lezer niet altijd wakker hoeft te 
liggen van de inhoud, dan wellicht de 
redaktie over de vraag hoe zo'n blad 
twee keer per maand zinvol gevuld te 
krijgen. Bijgevolg heeft men de Tach
tigers uit het stof gehaald. Een en 
ander werd aanvankelijk lekker voor
gesteld met een reekstitel: - Verbo
den boeken van de Tachtigers'. Die 
titel is intussen verdwenen, zodat er 
gewoon een goed stuk over Gorter 
kon komen. 
En de Vlamingen in « Hollands Diep » ? 
Het is in een lezersbrief dat iemand 
zich liet ontvallen:« Toch kunnen Zuid-
nederianders fantastisch schrijven. Ik 
hou van ze ». De redaktie was zo vol
komen verrast dat dit de kop van een 
lezersbladzij mocht sieren. Die uit
spraak kwam er naar aanleiding van 
LP. Boon, die af en toe een halve pagi
na krijgt om iets n.a.v. een Vlaams 
boek te vertellen. Meer hoeft het 
natuurlijk niet te zijn; dat zit er onge
twijfeld Hollands diep in. (ev) 
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Pas met «Delitto d'amore», die vorig 
jaar door de Unie van de Filmkritiek 
bekroond werd, kreeg Luigi Comencl-
ni — die reeds sinds het einde der 
veertiger jaren films realiseert — bij 
ons echt bekendheid. Andere werken 
van hem, waaronder deze pas ge
maakte <• La Donna Delia Domenica » 
kregen nu bij ons ook een kans. Deze 
film is gebaseerd op een gelijknamige 
Italiaanse bestseller. De uiterlijke 
vorm hiervan is een politieroman, met 
de thrillerelementen vandien. Comen-
cini voelde zich echter vooral aange
trokken door de satirische kant van 
dit boek, datgene waarvoor de politie-
enquête slechts een voorwendsel is : 
de ironische doorlichting van bepaal
de hogere maatschappelijke klassen 
in het stadje Turijn. De kineast die in 
«Delitto d'amore» met begrip, teder
heid en meevoelen, eenvoudige, klei
ne mensen observeerde, neemt hier 
de andere kant van de barrière, de rij-
kelui en bourgeois, onder de loep. Hij 
doet dit nu echter volkomen afstande
lijk, koel, zonder enig meevoelen. Wel 
voelt hij mee met kommissaris Santa-
maria, zowat het alter ego van de toe
schouwer. Hij IS een zuiderling (Sicilië) 
en van bescheiden afkomst. Deze 
twee elementen stellen hem bij het 
onderzoek naar de moordenaar(es) 
van architekt Garrone meteen lijn
recht t.g.o. de hoofdverdachten. Dat 
zijn in de eerste plaats Anna-Carla 
Dosio en Massimo Campi, respektie-
velijk echtgenote van een rijke indus
trieel en nietsdoende zoon van een rij
ke patriciërsfamilie. Van Anna-CaHa 
werd een bezwarende brief ontdekt, 
waarin ze haar vriend Massimo ertoe 

aanzet om de obscene Garrone te 
•< elimineren» Andere verdachten 
zijn : de verarmde •< barones» Ines 
Fabusso en haar zuster, Vittorio Do
sio (man van Anna-Carla), de marmer-
houwers-gebroeders Zavattaro, en 
de eigenaar van een kunstgalerij. 
Allen behoren ze tot de hogere stand, 
die Santamaria op bevel van zijn chef 
met fluwelen handschoenen moet 
aanpakken. De kommissaris poogt dit 
te doen, maar hij begrijpt deze men
sen f n hun mentaliteit niet. Hij wordt 
geti jffen met alleen door het cynisme 
van deze mensen, maar vooral door 
hun onverschilligheid en hun totale 
onvermogen om een autentiek mense
lijk gevoel op te brengen. Ze behoren 
in het stadje Turijn tot ofwel de oude 
adel of landeigenaars ofwel tot de 
-nieuwe industriëlen die met Fiat in 
Turijn hun intrede hebben gedaan. De 
enige in dit milieu die Santamaria wel 
kan begrijpen omdat hij menselijk en 
kwetsbaar is, is het homofiele vriendje 
van Massimo, Lello. Lello vertegen
woordigt meteen ook een andere, 
niet-rijke klasse, die met afgunst en 
vol frustratie naar de rijken opkijkt. Hij 
wordt echter slachtoffer van zijn ge
passioneerde inzet voor Massimo. 

Eens de moorden opgehelderd zijn, 
wordt kommissaris Santamaria zelf 
gekwetst door de cynische onverschil
ligheid waarmee Anna-Carla hem, na 
even het bed met hem te hebben 
gedeeld, als een afgedane zaak terzij
de schuift. Het hele onderzoek was 
voor deze mensen slechts een welko
me afleiding. Dat het voor de jonge 
Lello doodernstig werd, raakt hen — 

ook Massimo — nauwelijks. Anna-
Carla en Massimo herbeginnen hun 
geblaseerde, intellektuele woordspel
letjes alsof er niets was gebeurd. 
« La Donna Delia Domenica » is geen 
meesterwerk, wel een vlot verhaalde, 
stevig gekonstrueerde, interessante 
film. Opvallend is vooral de humor 
(kleine gags, spirituele dialogen, bituatie-
humor, ironie) die eigenlijk bestendig 
aanwezig is. Over het hele werk 
hangt een spottende toon. Comencini 
beheerst hierbij de kunst om satirisch 
te zijn zonder, zoals al te vaak bij 
andere kineasten het geval is, te ver
vallen in het karikaturale of het kon-
takt met de realiteit te verliezen. 

Comencini wijkt in dit werk wel enigs
zins af van zijn stelregel: «een film 
moet gevoelens opwekken en geen 
ideeën verkondigen, want de ideeën 
vloeien slechts voort uit de gevoele is 
en niet omgekeer». Hier brengt hij zijn 
ideeën m.b.t. bepaalde maatschapp» lij-
ke klassen niet over via gevoelens 
maar wel via karaktertekeningen. 
Hij is dan ook de eerste om « La Don
na Delia Domenica» een analytische, 
een koele film te noemen. Het maakt 
er de film niet minder interessant om 
en de ideeën komen inderdaad wel 
over, ZIJ het dat dit bij een Italiaans 
publiek, vertrouwd met de Turijnse 
toestanden, wel veel sterker zal zijn. 
Maar het verging mij met deze film 
zoals bij iedere film die geen werkelij
ke gevoelens weet op te roepen : net 
zoals de regisseur blijf ik op afstand; 
het boeit en intrigeert me heel even, 
maar het laat geen diepe indruk na. 

Milde Dekeyser 

ETTA CAMERON 
EN ISRAELS 
EUROVISIE TEAM 
Etta Cameron hoeft wellicht niet meer 
voorgesteld: ze trad suksesvol op in 
het Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten samen met de Three De
grees en heeft enkele suksesvolle.sin-
gels op haar aktief. In de States was 
ze eerst koorzanger, studeerde voor 
verpleegster, en trok naar Europa om 
in het lichte lied te belanden. Met ons 
landje als hoofdkwartier en nieuwe 

thuishaven. Haar nieuwste schijf on
der deskundige leiding van BUI She-
perd opgenomen met als voorkantje 
1-2-3-4 heeft niet zo direkt de klank 
van de momenteel lopende discohits, 
wat flipkantje « maybe tomorrow » wei 
inhoudt. Zodat hopelijk dit liedje op 
antenne wordt gegooid en Etta uitein
delijk erkenning zal waarmaken. Beter 
laat dan nooit lijkt voor het Israëlisch 
team dé slagzin te zijn, en een maand 
wachten tot de grote Eurovisiehits ver
dwenen zijn lijkt een wijs besluit 
geweest te zijn. Met hun ditmaal 
Engelse versie van « say hello » wacht 
dit drietal pittige snoetjes misschien 
wel internationale doorbraak. (Sergi-
us) 

SIDO MARTENS 
LAND EN 
WATER 

Het is telkens weer fijn te ontdekken 
hoe dicht de traditionele muziek bij 
elkaar staat, en we bijvoorbeeld tij
dens het Cambndge Folk festival de 
Franse groep Malicorne Ierse en 
Schotse liedjes hoorden brengen ter
wijl de Engelse tunes doorspekt zijn 
van zelfs Hollandse en Vlaamse mid
deleeuwse deuntjes. Nederiands' be
kendste groep is ongetwijfeld de mo
menteel wat zwaar elektrisch klinken
de Fungus, en deze jongens hebben, 
ondanks sterke invloed van Fairport 
Convention, mooi opzoekingswerk 
verricht en bijna verloren gegane lie
deren ons in een nieuw kleedje ver
pakt geschonken. Lof dient hier can 
ook gezwaaid aan stichter samen met 
Piet Kok de Fries Sido Martens, die 
na een paar jaar rondtrekken nu met 
zelfgepend maar volksgetint mate
riaal 'n soloplaat waarmaakte. Opval
lend is het puike gitaarwerk in onder
meer «de hege berg», en het instru-
mentanum als mandola, dulcimer, si-
tar, autoharp en bas die hij alle zelf 
bespeelt, zijn vokale inbreng in «lover 
at sea» en de stem van Hanneke 
Luxembourg in «searching for 
lambs ». 

TENTOONSTIiLLINfi 
elke week een 

DAGJE UIT 
Hoewel hun werking natuurlijk ook tijdens de wintermaanden van even groot 
belang is, inspireren de eerder landelijk gelegen galerijen ons vooral bij zonnig 
weer tot een uitstap. Bij Mechelen, in het uitvoerig met status-villa's beplante 
Bonheiden, doet de Galerij Ado aan gewaardeerd tentoonstellingswerk, en half
weg tussen Gent en Kortrijk, in het Oostvlaamse Kruishoutem funktioneert de 
Stichting Veranneman naar een ander groots opgezet internationaal voorbeeld 
van Vlaamse komaf (de Fondation Maeght in St-Paul de Vence). In deze fraaie 
galerijen exposeren nu respektievelijk Dan Van Severen en Bram Bogart Hoe
wel beide kunstenaars niet van Antwerpse afkomst zijn, speelden ze toch een 
belangrijke rol in de in het Hessenhuis opererende G-58 beweging die op het ein
de van de vijftiger jaren de abstrakte kunst hier te lande definitief ingang deed 
vinden (hoewel Bogart zelf niet tot de eigenlijke kern van de groep behoorde). 
Een geldig ekskuus dus om naar beide kunstoorden eens een familie-uitstapje te 
ondernemen. 

DAN VAN SEVEREN, VOLHARDING IN STILTE 
Dan Van Severen, leraar aan het St.-Lukasinstituut te Gent vriend en leeftijdge
noot van Hugues C. Pernath, precies duiden is een moeilijke onderneming. Hij is 
een schilder, maar met een duidelijk grafische inslag, zodat hij zich uiteindeijk 
het best thuisvoelt op het papier. Hij is een konstruktivist, maar met zoveel nuan
cering in zijn vlakken en lijnvoering dat hij bezwaarlijk een koud abstract kan 
genoemd worden. Hij is een gedreven en harde werker, maar zijn evolutie ver
toont enkel verdieping waarin hij zoveel mogelijk uiteriijk vertoon van zich af 
tracht te schudden. Zijn tot het ultieme versoberde werk is dus zeker geen 
gemakkelijk werk. De uitbeelding is tot het uiterste herieid: een kruis, een ruit 
een vierkant middellijnen en diagonalen. Van kleuren kan men nauwelijks spre
ken, het zijn veeleer vibrerende, onbestemde tussentonen. En toch getuigt dit 
werk van een enorme rijkdom aan inneriijke spanningen. Ten slotte gaat het bij 
Van Severen juist daar om: het door uiterste verstilling tasten naar de geestelij
ke essentie van de plastische gegevens. Hierdoor verkrijgt zijn kunst een ont
hechte monumentaliteit die enkel terug te vinden is in de zuiverste voorbeelden 
van de sakrale kunst (zo bij voorbeeld in de stugge soberheid van de Romaanse 

'stijlen). Van Severen is dan ook een bij uitstek kontemplatief artist geheel 
gericht op inkeer, het afstand doen van elke bijkomstige uiterlijkheid om naar 
het absolute innerlijke te gaan. Door deze kontemplatie en koncentratie bij de 
expressie ervan is het voor de oppervlakkige toeschouwer moeilijk om met dit 
werk kontakt te krijgen. Het genieten van deze kunst vereist dezelfde bereid
heid om tot het uiterste te gaan, als bij de kreatie eri/an. Enkel een ruime mate 
van vereenzelviging maakt het mogelijk dit werk te benaderen. Wie erin lukt 
ervaart deze kunst dan ook als een verkwikkende genade 

Dan Van Severen, mixed media tekening 

BRAM BOGART BARSE KLEURBAROK 
De groots opgevatte kleurfeesten van de nu 55-jarige, in Delft geboren Bram 
Bogart zijn als het ware vloekende antipoden met de verstilling die Van Severen 
gestalte geeft. Dit is slechts ogenschijnlijk. Wie de kunstenaar ooit bezocht heeft 
in het fraaie kasteel dat hij te Ohain (Waals Brabant) bewoont weet wel beter. 
Zijn levenswandel, zijn interieur en zijn artistiek besef zijn evenzeer op het bele
ven van de uiterste konsekwenties gericht Ook bij hem vinden we dus de tot de 
oervormen herieide uitbeelding terug. Zij wordt echter beleeft in geweldige 
materie-explozies en harde rechttoe-rechtaan kleuren. De «verf» die Bogart 
gebruikt is met pigmenten gekleurd cement dat hij in brede halen en vaak vele 
centimeters dikke lagen op zijn panelen aanbrengt Zijn «grote formaten» 
wegen niet zelden enkele honderden kilo's en zijn dan ook niet zo geschikt voor 
te frêle appartementsmuren. Deze werken hebben een bijna skulpturaal allure 
en overtuigen door het visuele geweld dat ervan uitgaat Elke konfrontatie 
ermee inspireert tot aanraken, tot betasting. Bogart is een rasecht action painter 
van het zuiverste allooi, zijn monumentale verschijningen behoren tot het allerbe
ste wat er hier op dit gebied gemaakt wordt 

Dan Van Severen, Galerij Ado, 
Boerenkrijglaan 21 Bonhelden, 
tot 30 mei. 
Bram Bogart, Stichting Veranneman, 
Vandevoordeweg 2 Kruishoutem, 
tot 5 juni. ^ 
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V|RIJ€ TIJD 

PRIMA, MAAR... 

Onze krant vroeg nog eens onze aan
dacht voor een man die 11.000 km 
gefietst had Steeds langs de water
kant, want hij heeft het in zijn kop 
gestoken alle rivieren eens te volgen 
van bron tot monding. Hij is momen
teel aan zijn 55ste rivier toe. Wij willen 
natuurlijk het nodige respekt opbren
gen voor de prestatie van de krasse 
ouderling. Het ontgaat ons niet dat 
zijn tochten leernjk zijn, en dat hij van 
al dat gefiets zo sterk als een paard 
word t Maar wat wij ons altijd afvra
gen bij prestaties als deze is of er dan 
niks zinvollers kan gevonden worden, 
waarbij evengoed aan sport — in 
zeer ruime betekenis — kan gedaan 
worden, maar waarbij tegelijk iets nut
tigs wordt verwezenlijkt 

DEFICIT 

In Amerika bestaat zoals men mis
schien weet, een soort atletiekfedera-
tie voor profatleten In feite is het de 
heer O'Hara die een stel atleten heeft 
aangeworven, waarmee hij van stad 
töt stad trekt om er bij wijze van spek-
takeltje een meeting op te voeren. Hij 
betaalt zijn werknemers goed — zij 
zouden het anders niet doen, want 
het IS algemeen geweten dat atletiek-
vedetten ook als amateur heel wat 
kunnen verdienen — maar de toe
schouwers laten het wat afweten. In 
zoverre zelfs dat O'Hara met zijn 
show in de rode cijfers is geraakt Het 
verwondert ons met: wie interesseert 
zich nu voor atletiekwedstrijden waar
van men weet dat de uitslagen op 
voorhand kunnen «gearrangeerd» 
zijn. Hoewel het daarom niet altijd het 
geval hoeft te zijn. 

HOOG TIJD 
Het zal geen mens verwonderen dat 
er zich verleden zondag op de om
loop van Mugello (nabij Firenze in Ita-
liè) een paar piloten hebben doodgere
den tijdens de motorwedstrijden. Do
den zijn bij de mechanische sporten 
dagelijkse kost en bijna onmisbare 
ingrediënten geworden. Bij al die ellen
de klinkt het echter wel vrij pozitief 
dat één der vedetten van de motor
sport Walter Villa, op tafel is gaan 
« boenken » De renners worden uitge
buit zegt hij. En naast vele reglemen
ten zou men ook wel eens kunnen 
gaan eisen dat de omlopen veiliger 
worden gemaakt En wat wij van Villa 
appreciëren Is dat hij ervan overtuigd 
is dat de piloten zelf ook wel wat over
dreven het zotteken uithangen. Wij 
hopen voor hem dat hij zijn plan zal 
kunnen ten uitvoer brengen: genoeg 
solidariteit opwekken om er samen 
wat aan te doen. 

NSP 
Deze afkorting zal de oudere lezers 
aan heel lelijke dingen doen denken, 
maar het gaat daar niet over. Wi j 
bedoelen een «nieuw sportief plan», 
waarvan de jongens van het Belgisch 
olimpisch komitee bevallen zijn. Het 
zoveelste. Het zoveelste ook dat bin
nen een poosje in de mist zal verdwij
nen De heren willen nog maar eens 
een bevolkingsgroep tot de sport 
brengen. Deze keer de jonge moe
ders. Nu denkt geen haar op ons 
hoofd eraan te ontkennen dat jonge 
moeders, evengoed als oude moe
ders en jonge vaders, grootmoeders 
en kleinzoons, wat aktieve sportbeoe
fening goed zouden kunnen gebrui
ken. Maar wij geloven niet dat zij er 
zullen toe komen omdat de BOK-en 
met de sjampieter-fluit in de hand 
plots hebben gedacht dat zij geroe
pen zijn om de jonge moeders de 
weg te wijzen Naar het sportveld toe. 

ONBEGRIJPELIJK 

De Argentijnse zwaargewichtbokser 
Oscar Bonavena werd zaterdag ver
moord. Door de buitenwipper van een 
bordeel of nachtkroeg of iets derge
lijks (Met onze « pree » zijn wij begrij
pelijk niet zo goed thuis in dat soort 
dingen.) Naar het schijnt had de bok
ser «hambras» gezocht En gevon
den, want hij werd door de portier uit
eindelijk kort en goed een kogel in het 
lijf geschoten. Wij vinden het een bij
zonder triestig verhaal. Maar wij vra
gen ons toch af wat een groot sport-
kampioen ertoe aanzet om vijf uur 's 
morgens «kweddelen» te gaan zoe
ken aan de deur van een bordeel. Wij 
hebben namelijk altijd gedacht dat 

portlieden en vedetten zo'n voor-
.^eeldig leven leiden, zo sober en 
vroom. Maar misschien was die por
tier wel de schuld van alles. Hij werd 

trouwens aangehouden Het stond in 
de sportgazet 

TE GEVAARLIJK 
In Evere werd een man doodgereden 
tijdens een wielerwedstrijd. Hij was 
een zg seingever, dus iemand die met 
een rode vlag ergens aan een kruis
punt stond om het verkeer te regelen 
met natuurlijk absolute voorrang voor 
de koereurs. De man deed zijn werk 
zoals het hoorde, en wij hebben ner
gens gelezen dat de aanrijder spe
ciaal onvoorzichtig zou zijn geweest 
Laten wij dus zeggen: het was een 
onvoorzienbaar ongeval. En toch 
moet men zich hierbij nog maar eens 
afvragen of men echt alles gedaan 
heeft om de koersen minder gevaar
lijk te maken. Of men werkelijk niets 
meer kan bedenken om het aantal 
ongevallen te beperken De wegen en 
het verkeer in ons land laten eigenlijk 
geen koersen op de openbare weg 
meer toe. Maar is er een alternatief ? 

GEDAAN 
De ronde van Spanje heeft bevestigd 
wat iedereen ai lang wist : dat Luis 
Ocana als koereur de berg af is. Veel 
meer dan de hoop dat hij het niet als 
mens is, blijft er niet over. Ocana won 
al de ronde van Frankrijk, en hij wierp 
zich een paar keren op — o.m. in de 
ronde van Franknjk — als de grote 
rivaal van onze Merckx, vooral dan 
als klimmer. Bepaalde firma's hebben 
machtig veel geld geïnvesteerd in die 
man. Hij heeft, naar onze bescheiden 
mening, het nooit helemaal waar kun
nen maken. Talloze valpartijen en ziek
ten hebben al te dikwijls als ekskuus 
moeten dienen. De vraag is nu maar: 
is het met zijn vaste wil om aan de top 
te komen geweest die van Ocana 
gemaakt heeft wat hij nu is : een al te 
rap versleten vedette en een waar
schijnlijk ziek man ? 

KEUZE? 
Niet iedereen is het daarmee eens, 
maar wij vinden dat de moderne sport 
— en wij bedoelen de sportspekta-
kels, niet de aktieve sportbeoefening 
— nogal eens wordt gebruikt als afleir 
dingsmiddel voor grote groepen van 
de bevolking, en daarenboven — en 
ook daarover kan men redetwisten 
— dat dit maatschappelijk verkeerd 
is. Een typisch voorbeeld hebben wij 
verleden week nog gekregen. De vak
bonden hadden, naar het schijnt, een 
aktie ondernomen in de gas- en elektri-
citeitssektor. Omdat ze van oordeel 
waren dat dit sociaal gerechtvaardigd 
was. Zij hebben er echter van afge
zien omwille van de match in Brugge : 
de publieke opinie zou zich tegen hen 
keren. Komt het er niet op neer dat zij 
een sportspektakeltje stelden boven 
wat zij als hun taak beschouwen ? 

SPORTIFS BELGES 
SPORTIEVENÜ! 
Sommigen weten het a l : Boudewijn 
is vijfentwintig jaar «keunink» van 

alle Belzen. Ons persoonlijk berok
kende hij nog niet veel mlzerie. Veel 
hulp en genegenheid mochten wij 
van hem ook nog niet ondervinden. 
Behalve dat wij hem nogal duur vin
den — maar dat zijn Merckx, de post
zegels en de patatten ook — kan het 
ons dus niet veel schelen of Boude
wijn met zijn Fabiola op of naast de 
troon zitten. 
Maar nu worden wij opeens opge
trommeld om hem, vanachter de tra
lies van het Heizelstadlon, te gaan 
vereren op 26 juni. Daar wordt name
lijk een spontaan sportfeest ver
sierd, in groot-BeIze stijl, en de 
gazet bij uitstek van alle goede en 
dappere Belgen — in de tijd dat er 
nog • goei en slechte • gazetten wa
ren trouwens kerkelijk aanbevolen 
—, Les Sports, doet er geen doeks-
kens rond: «Wie sportief is zal het 
als zijn plicht beschouwen aanwezig 
te zijn >. Het wordt dus zoiets als 
een sportlef land dat zijn sportieve 
koning eert. 

MEN GAAT TE VER 

In de eerste rit van de momenteel 
rondhotsende ronde van Italië is de 
Spaanse renner Juan Manuel Santis-
teban in volle vaart tegen een baan-
versperring aangereden, en er prak
tisch door onthoofd. De verslagen
heid was natuurlijk groot maar de 
koers ging verder De gazetten heb
ben allemaal de foto van de wenende 
Merckx getoond — U vergat toch 
niet naar de publiciteit op zijn buik te 
kijken ? — en gezegd dat het wreed 
IS. Het IS inderdaad wreed. Dat ge u 
daar moet gaan doodrijden omwille 
van wat publiciteit Dat van uw ver
driet ook publicitair gebruik wordt 
gemaakt De koereurs mogen dan al 
veel geld verdienen, echte vedetten 
zijn. In onze ogen is hun stiel toch stil
aan mensonwaardig aan het worden. 
Men is met de wielersport de grenzen 
van de menselijke waardigheid te bui
ten aan het gaan. 

PROBLEEM 

Tijdens de voetbalmatch Real Ma
drid—München heeft een toeschou
wer de arbiter een «lap» gegeven. 
Real Madrid werd daarom voor de 
duur van één jaar uit de Europese 
kompetities geweerd Men is erin 
geslaagd de schuldige te ontdekken, 
en Real heeft tegen hem een proces 
ingespannen. Real vraagt schadever

goeding . 100 miljoen peseta's. De 
arme man zal die natuurlijk nooit kun
nen betalen. Maar weer eens wordt 
de aandacht gevestigd op het gebrek
kige karakter van de reglementen in 
de sportfederaties. Wat kan een klub 
eraan verhelpen als één van haar zot
geraasde supporters kompleet begint 
« door te trappen » ' En als zij er niet 
kan aan verhelpen, waarom haar dan 
straffen"? Het is een probleem dat 
steeds scherper gesteld wordt. En 
moeilijker oplosbaar. 

VAN T ZELFDE 

Onze nieuwe nationale trots, Guy 
Thys, mocht met zijn kersverse Witte 
Duivels verleden zaterdag oprukken 
tegen Holland. Hij deed het met min
der sukses dan Charlier-met-het-hou-
ten-been, maar met meer sukses dan 
zijn voorganger Monne Goethals. Het 
werd inderdaad een nederlaag, maar 
minder affrontelijk dan de vorige. Ver
leden keer was het 5 — 0, deze keer 
«maar» 1—2. Maar eerlijk gezegd, 
die uitslag zegt ons niet veel. Wi j had
den de onplezierige indruk dat de Hol
landers, wanneer ze daar even zin in 
hadden — gelukkig niet te vaak — 
even dapper met de Belgische klink 
rammelden als enkele weken geleden 
in Nederland zelf. Zodat er voor Guy 
Thys en «onze» jongens nog een en 
ander te doen val t 

Wi j moeten het onze lezers niet meer 
zeggen : wij geloven niet erg in koerse-
rij allerhande. Maar om een of andere 
reden blijven wij — wellicht onnozel
weg — denken dat de wedstrijd Bor-
deaux-Parijs iets anders is dan een 
andere koers. Er is namelijk nog altijd 
de afstand, zelfs als die gedeeltelijk 
achter moto's wordt afgelegd. Wat 
ons bij de laatste uitgave — gewon-

WALTER GODEFROOT 

nen door Walter Godefroot verleden 
zondag — daarenboven opviel is dat 
er blijkbaar weer meer belangstelling 
komt voor deze maraton vanwege de 
renners (of hun werkgevers). Verder 
hoe fris die kerels er nog uitzien na bij
na 600 km. En tenslotte dat zij die 
afstand afleggen tegen 43 km per uur. 
Vergeleken met veel ritten in allerlei 
ronden.. die men óók koersen noemt. 

Het Is goed gevonden. Reklameren-
de schippersvrouwen «raus», die 
van Ruisbroek de modder in, wie 
«amnestie» durft roepen in «den 
bak», maar wie sportief is mag naar 
de Heizel. Vlaggetje zwaaien, «vive 
Ie roi» krijsen, prominenten zien, 
vedetten aanschouwen, kontent en 
dankbaar wezen. Wij zullen erbij zijn. 
De kwestie Is maar of er zich weer 
geen malkontenten onder de scha
ren sportliefhebbers zullen weten te 
mengen. En omdat die malkontenten 
altijd uit de Vlaamse hoek komen, 
zou het wel eens kunnen zijn dat 
iedereen aan de stadionpoorten snel 
en duidelijk zal moeten zeggen «les 
chaussettes de l'archiduchesse sont 
archi-sèches ». Degenen die dat kun
nen zonder zich te misspreken en 
zonder rood uit te slaan zijn de éch
te sportlevelingen, waardig hun 
vorst toe te juichen. 
Op die manier zal men de fine fleur 
van de Beize sport bij elkaar krijgen, 
en zal het sportfeest uitgroeien tot 
een heerlijke manifestatie (zonder 
laaiende geestdrift maar hartelijk, zo
als het Laatste Nieuws schreef over 
de ontvangst te Gent), de sport, de 
natie en de koning waardig. 

VAN DAG... 

• MAANDAG : Echt Belgische atle
te, Anne-Marie Pira! Franstalig van 
kop tot teen, en betaald door het 
ministene van Nederlandse kuituur. 
• D I N S D A G : «Den Union» moet 
van de bond de bijna zes miljoen 
frank achterstallige wedde uitbetalen. 
Ge zijt er vet mee, met zo^n bevel. 
• W O E N S D A G : Anderlecht won 
de beker. Brugge niet. Waaruit blijkt 
dat die van Brussel nog altijd iets meer 
waard zijn • DONDERDAG : De ge
weldige plons die in gans het land 
werd gehoord, werd veroorzaakt 
door het feit dat de voetbalmatch Chi
na—België in het water viel. Bij ge
brek aan centen. • VRIJDAG : Treu
rige dag voor ons. Wij kwamen weer 
met in aanmerking voor de Martini-
prijs, bestemd voor degene die het 
• schoonst» over de sport schreef. 

• ZATERDAG : De jubileummars ter 
gelegenheid van Boudewijns jubileum 
is maar 9 km. lang. Kwestie van met 
genoeg volk terug binnen te komen. 
• ZONDAG : Grote dag voor onze 
natie. Wi j worden officieel erkend 
door de internationale knikkerfedera
tie Tararaboem. 

...TOT DAG 

GEWONE STERREN 

EN ANDERE 

Verleden week werd gezegd dat 
het «leven» dat een ster leidt 
afhangt van haar massa. 

Men is er tegenwoordig inderdaad 
van overtuigd dat sterren met een 
gewone massa — vergelijkbaar 
met die van de zon — een andere 
evolutie kennen dan sterren met 
grote massa, hetzij sterren met een 
massa die 20, 1000, 1.000.000 maal 
groter is dan die van de zon. 

De « gewone » sterren ontstaan uit 
interstellaire materie, en nemen na 
verloop van ongeveer 100 miljoen 
jaar plaats ergens op het Hertz-
sprung-Russell-dlagram. Dus als 
ster van een bepaald spektraalty-
pe. Na zowat 10 miljard jaar Is de 
waterstof in de ster opgebruikt De 
aard van de kernfuzies verandert 
De ster krijgt andere kenmerken. 

Dit uit zich — grafisch voorge
steld — door het feit dat de ster de 
hoofdreeks verlaat en plaats 
neemt tussen de reuzensterren. De 
helderheid is veel groter gewor
den, en ook de afmetingen. Wan
neer de zon binnen zowat vijf mil
jard jaar dit stadium zal bereiken, 
zal er van leven op aarde geen 
sprake meer zijn, zo er al nog spra
ke zou zijn van de aarde zelf. 

De periode gedurende welke de 
ster in de hoofdreeks van het HR-
diagram blijft, noemen wij het even-
wichtsstadlum. Wanneer de ster 
een reus wordt verdwijnt die stabi
liteit De ster gaat materie uitsto
ten en wat overblijft stort in elkaar 
(hierover later meer). De ster evo
lueert nu langzaam tot een heel 
kleine ster met zeer grote dicht
heid : een zg. witte dwerg. De gan
se levensloop van een gewone 
ster schommelt ergens rond de 
twintig miljard jaren. 

De sterren met grote massa ne
men rapper hun plaats in in de 
hoofdreeks. De druk — en tempe
ratuur — is er immers groter, zodat 
de kernfuzies rapper een aanvang 
nemen. Duurtijd: 100 a 200.000 
jaar. De reuzenster blijft ook niet 
erg lang op de hoofdreeks. Reeds 
na 200 miljoen jaar verlaat zij de 
hoofdreeks om plaats te nemen 
tussen de superreuzen. 

Dit gaat gepaard met een kolossa
le uitzetting van de ster. De ster 
gaat werkelijk eksploderen, en het 
grootste gedeelte van haar materie 
in het heelal verspreiden. Het ek
sploderen noemen wij een «nova» 
of «supernova»: de ster ver
schijnt als een oplichtend objekt 
aan de hemel. Men neemt er zo 
(slechts orde van grootte) een vijf
tal per jaar waar. De uitdijende 
materie kennen wij als ringnevels. 

Wat van de ster overblijft zal In 
elkaar storten tot een zeer kleine 
ster met enorme dichtheid: eerst 
witte dwerg, dan neutronenster, 
dan volgens sommigen — «zwart 
gat». De dichtheid zou daarbij zó 
groot worden (die van een neutro
nenster werd door de Antwerpse 
geleerde prof. dr. Deloore onlangs 
bepaald op 1 miljard ton per cm3) 
dat op een bepaald ogenblik — het 
ontstaan van het zwarte gat ? — 
het licht zelfs niet meer kan ont
snappen, ondanks zijn enorme 
snelheid. Wel eventueel andere 
stralingen, niet zichtbaar waar
neembaar, maar wel elektronisch. 

Dan zou de ster een «pulsar» 
geworden zijn. Waarover volgende 
keer meer. 

infoKOSMOS 
Kultureel Centrum 

1820 Strombeek-Bever 
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28 MEI 

BRT 

18.00 Vingerpoppen 
18.15 De Olympiade 
19.10 Trajekt 
19.45 Nieuws 
20.15 De Rintstones 
20.40 Spaanse meisjes in Parijs. 

Spaanse film (1971). 
22.10 K.T.R.C. Katoliek-gods-

dienstige uitzending 
22.40 Nieuws 
22.50 Koningin Elisabethwedstrijd 

voor viool 

NED. 1 

18.15 Teleac 
18.45 Kortweg 
18.55 Nieuws 
19.05 Het intieme leven van de 

grijze zeehond 
'19.30 Vrijdagavondrij 
20.45 Hof van Holland 
21.35 Nieuws 
21.50 Haagse kringen 
22.35 Oscar Peterson 

teert 
23.00 Gedicht 
23.01 Gesprek met 

Ward 
23.26 Nieuws 

prezen-

Barbara 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
19.05 Avro's Toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
20.00 Nieuws 
20.25 Hardheid 10 
21.50 De Gebroeders Hammond 
22.40 Televizier magazine 
23.15 Nieuws 

RTB 

14.00 Schooltelevisie 
18,00 1,2, 3... Jai vu 
18.30 Sept sur sept 
19.00 La communauté frangaise 

de Wallonië et de Bruxeiles 
19.30 Antenne-soir 
19.40 Weerbericht 
19.45 Nieuws 
20.15 U.S.A. 200 
21.10 Voulez-vous jouer ? 
22.10 Koningin Elisabethwedstrijd 

voor viool. Aansluitend: 
Nieuws. 

. fi> 

Wies Andersen aan het werk In 
zijn show. 

29 MEI 

BRT 

14.30 Doe mee 
15.00 Herrie in het paradijs 

VS-film. 
18.00 Ti-ta-tovenaar 
18.05 Disneyland 
18.55 Morgen wordt het beter 

Milieuprogramma 
19.45 Nieuws 
20.15 Wies Andersen-show 
21.05 Koningin Elisabethwedstrijd 
21.50 Pleegkinderen 

VS-film 
23.00 Nieuws 
23.20 Koningin Elisabethwedstrijd 

TP'-PROGMMMKS 

NED. 1 

11.00 Teleac 
15.30 Nieuws 
15.32 De holle bolle boom 
16.15 Weet je wel 
16.30 Stuif-es-uit 
18.15 Teleac 
18.45 TV-informatie voor Marok

kanen 
18.55 Nieuws 
19.05 Zeehonden, dokumentaire 
19.10 De bal is rond 
19.35 De man van zes miljoen 
20.25 De mijnen van koning Salo

mon, VS-film (1950) 
21.35 Nieuws 
21.50 Vervolg koning Salomon 
22.25 Tros sport 
23.05 Nieuws 
23.10 Lied van de week 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 De Rintstones 
19.30 Harten-5-gala 
19.40 Afscheid Alfrink 
20.00 Nieuws 
20.25 De Willem Ruis show 
22.00 Brandpunt 
22.40 De Olympische Spelen 
23.30 Nieuws 

RTB 

12.35 
13.30 
14.00 
14.25 
15.50 
16.15 
16.55 
18.55 
19.00 
19.30 
19.45 
20.15 
20.45 

22.45 

Tele-debat 
Entree libre 
Jardinage 
Theatre Wallon 
Loisirs actifs 
Folllies 
A vos marques 
Les Pilis 
Spectacles 
Antenne-soir 
Nieuws 
Le jardin extraordinaire 
The private life of Sherlock 
Holmes 
Britse film 
(1970) 
Koningin Elisabethwedstrijd 
Aansluitend: Nieuws 

30 MEI 

BRT 

9.00 Doe mee 
9.33 Allemaal beestjes 

10.00 Protestantse eredienst 
11.00 leder zijn waarheid 
12.00 Nieuwsmagazine voor ge

hoorgestoorden 
12.30 Dag aan dag 
14.45 Herrie met 2 B 
15.00 Labyrint 
17.15 Lente in Wenen 
18.30 Biljarten 

Wereldkampioenschap. 
18.50 Ti-ta-tovenaar 
18.55 Slachting als prestige. 

Dokumentaire 
19.35 Rooien en blauwen 
19.45 Nieuws 
20.00 Sportweekend 
20.30 Hartenvrouw 
21.20 I Colombaioni 

Twee Italiaanse klowns 
22.10 Zuid-Afrika 

Tweede reportagedeel 
22.50 Nieuws 

NED. 1 

11.00 Eucharistieviering 
14.30 Teleac 
16.00 Nieuws 
16.02 Het programma met de 

muis 
16.27 Grote Prijs van Monaco 
16.55 Voetbaluitslagen 
17.00 Vesper 
17.30 Bericht van de wilde gan

zen 
18.15 Teleac 
18.55 TV-informatie voor Turken 
19.00 Nieuws 
19.05 Ruimte 
19.35 Schatten van mensen 
20.15 Nana Mouskouri 
21.05 Het fenomeen, TV-spel 
22.35 Nieuws 

NED. 2 

18.25 Woord voor woord 
18.30 Ti-Ta-Tovenaar 
18.35 De kinderen van nummer 

47 A 
19.00 Panoramiek 
20.30 Horizon 
21.05 De wonderbaarlijke beginja

ren van de film 
21.30 Nieuws 
21.35 William Randolph Hearst, 

dokumentaire 
22.35 Blijf bij ons eten, TV-spel 
23.15 Nieuws 

RTB 

10.15 Jardinage 
10.30 Ulysse 
11.00 Eucharistieviering 
12.00 Faire le point 
13.00 Nieuws 
13.05 Concertissimo 
14.15 Autorennen 
15.00 La petite maison dans la 

prairie 
15.50 Autorennen 
16.45 Calimero 
16.50 Itinéraire artistique 
17.35 Variétés 
18.15 Carrefour 17 
18.55 Flic l'écureuil 
19.00 Sportweekend 
19.30 Antenne-soir 
19.45 Nieuws 
20.15 Suggestions 
20.20 Les brigades du tigre 

nieuw feuilleton 
21.15 TV 13 

31 MEI 

BRT 

18.00 Ti-ta-tovenaar 
18.05 Klein, klein kleutertje 
18.20 Hond op de vlucht 
18.45 De Olympiade 
19.45 Nieuws 
20.15 Micro-macro 
20.45 De kroniek van de familie 

Adams 
21.45 Wikken en wegen 
22.20 Nieuws 

NED. 1 

10.45 
18.45 

18.55 
19.05 
19.30 

19.55 
21.20 
21.30 
21.50 
22.40 
22.44 

Schooltelevisie 
TV-informdtie voor Surina-
mers en Surinaamse Neder
landers 
Nieuws 
Mash 
M'n ouwe baas, nieuw Brits 
feuilleton 
Hardheid 10 
Voor u zingt: Anita Meyer 
Nieuws 
De 500 mijl-Indianapolis 
Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Run, Joe, run 
19.30 Doctor Who 
20.00 Nieuws 
20.25 Op losse groeven 
21.30 Baretta 
22.20 Aktua TV 
23.10 Nieuws 

RTB 

17.45 1,2, 3... J'ai vu 
18.15 TV Femmes 
18.45 Bergéval et Fils 
19.00 Lundi-sport 
19.11 Weerbericht 
19.15 Nieuws 
19.30 Un peu de soleil dans l'eau 

froide 
Franse film naar Frangoise 
Sagan (1971) 

21.15 Le maquis Cambodgien 
Reportage 

Nieuws 

1 JUNI 

BRT 

18.00 Ti-ta-tovenaar 
18.05 Wickie, de Viking 
18.30 De Olympiade 
19.00 Toestand 76 
19.45 Nieuws 
20.15 Oost West, Noors best 

Amusement 
20.45 Verover de aarde 
21.35 Of zal ik nog eens omkijken 

Liedjes 
22.05 Gastprogramma 
22.35 Nieuws 

NED. 1 

11.10 
18.55 
19.05 

19.25 
20.20 
21.00 

21.35 
21.50 
22.30 

Schooltelevisie 
Nieuws 
Het intieme leven van de 
knobbelzwaan, dokumentai
re 
Beryl's lot 
Twee vóór twaalf 
Mijnheer Van Essen en de 
grootschaligheid 
Nieuws 
Spelen met muziek 
Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 De geheime schatten van 

de Rode Zee 
19.30 Zo vader, zo zoon 
20.00' Nieuws 
20.25 Baron Benjowski 
21.55 Hier en nu 
22.35 Tot besluit 
22.45 Den Haag vandaag 
23.00 Nieuws 

RTB 
17.45 1,2. 3... J'ai vu 
18.15 Seniorama 
18.45 Bergéval et fils 
19.00 Antenne-soir 
19.10 Weerbericht 
19.15 Nieuws 
20.15 McCloud 

Nieuw feuilleton 
20.45 Qui de droit 
21.45 Nieuws 
22.00 Presence protestante 
22.30 Nieuws 

2 JUNI 

BRT 

16.30 Tip-top 
17.45 Ti-ta-tovenaar 
17.50 Gans Koksijde 
18.50 De onzichtbare man. 
19.45 Nieuws 
20.15 Rhoda 
20.40 Uit de dierenwereld. 
21.05 Spel zonder grenzen 

vanuit Nïmes 
22.30 Nieuws 

NED. 1 

9.30 Schooltelevisie 
15.00 Teleac 
15.30 Wat heet oud ? 
16.15 Spuit elf 
17.00 De rode autobus 
17.50 Connie en zijn vrienden 
18.15 Teleac 
18.45 Verkeers(p)licht 
18.55 Nieuws 
19.05 Van gewest tot gewest 
19.50 Politieke partijen 
20.00 PK., TV-reeks van de Duit

se televisie 
21.10 De korte film 
21.35 Nieuws 
21.50 Den Haag vandaag 
22.05 Panoramiek 
22.45 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Jouw wereld, mijn wereld 
19.30 Kenmek 
20.00 Nieuws 
20.25 Socutera 
20.30 Veronica totaal 
20.37 Doe 
21.00 Aktualiteiten, informatie en 

amusement 
22.30 Starsky & Hutch, VS-film 
23.10 Nieuws 

RTB 

13.50 Wielrennen 
16.30 Feu vert 
18.10 Histoire de lire 
18.40 Chapi-chapo 
18.45 Bergéval et fils 
19.00 Antenne-soir 
19.15 Nieuws 
19.30 Le jardin extraordinaire 
20.00 USA 200 
21.05 Show met Annie Cordy 
22.00 Nieuws 
22.15 Lekenmoraal en -filozofie 
22.45 Nieuws 

Donderdag 27 mei - RTB 

LE TEMPS DES AMANTS (1969) 
Italiaanse film van Vittorio de Sica, 
naar het toneelstuk « Amanti» van 
Brunello Rondi. Met o.m. Faye 
Dunaway en Marcello Mastroian-

Vrijdag 28 mei - BRT 
SPAANSE MEISJES IN PARIJS 
(1970) 
Eenvoudige, menselijke film van 
Roberto Bodegas waarin nu eens 
op dramatische dan weer op lou
ter dokumentaire wijze verteld 

wordt over drie Spaanse gastar-
beidsters in Parijs. Een film die tot 
nadenken stemt daar hij de verant
woordelijkheid van het gastvrije 
land tg.o. de vreemde arbeiders 
onderstreept 

Zaterdag 29 mei - RTB 
LA VIE PRIVEE DE SHERLOCK 
HOLMES (1970) 
Ontspannende, Britse spionage-
film van Billy Wilder, die een min
der gekende bladzijde uit het le
ven van Sheriock Holmes en zijn 
gezel Watson onthult Met Robert 
Stephens. 

Maandag 31 mei - RTB 
UN PEU DE SOLEIL DANS 
L'EAU FROIDE (1971) 
Psychologisch drama van Ja
cques Deray. Evenwichtig opge
bouwde film die scherp dingen en 
mensen observeert en doordron
gen is van een zachte melankolie. 
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Minister voor Nederlandse Kuituur 
Van Mechelen plaatste alle nederlands-
talige ambtenaren in de sportadminis-
tratie onder de hoogste nederlands-
talige ambtenaar, daarbij naar de 
regeringsakkoorden verwijzend, die in 
een verdere doorvoering van de split
sing van de ministeries van Nationale 
Opvoeding en Kuituur voorzagen. Er 
was trouwens ook al heibel geweest 
omtrent de bevoegdheden van de 
ministers van Nationale Opvoeding en 
die van Kuituur, waarbij de socialisten 
die van de laatste eerder beperkt wil
den zien. 

Bij de verdeling van de kredieten voor 
de ministeries van Kuituur kwam het 
ook tot uiteenzettingen tussen Waalse 
en Vlaamse opvattingen. De eersten 
wilden een fifty/fifty oplossing, terwijl 
de Vlamingen een verdeling naar ob-
jektieve kriteria wensten: 

De PSC gedroeg zich, waarschijnlijk 
nog onder invloed van haar Leuvense 
nederlaag, nogal kittelorig en vuurde 
ultimatums af op de regering o.m. in 
verband met de toelagen voor Otti-
gnies. Zij wenste ook de «gelijktijdig
heid » van de behandeling van kultuur-
autonomie en ekonomische decentrali-
zatie, die wel wat uiteengelopen wa
ren, en zij hield halsstarrig vast aan het 
artikel 38bis, dat de alarmbel invoerde. 

Met de grondwetsherziening vlotte 
het echter niet. Van Audenhove had 
een rondetafelkonferentie voorgesteld 
van de drie «traditionele» parti jen: 
een late unitaristische poging een stok
je voor de dreigende regionalizenng te 
kunnen steken ? 

Eyskens wimpelde af, gesteund door 
de regeringspartijen. Maar na de va
kantie zou men zich bedenken, staan
de voor de onoverkomelijke hinder
paal van de 2/3 meerderheid. Men 
had intussen nog een andere taktiek 
uitgedokterd om, althans gedeeltelijk, 
die rekenkundige hinderpaal te kun

nen omzeilen. Voor de berekening van 
de meerderheid zouden de onthoudin
gen wél tellen om het aanwezigheids-
kworum te bereiken. Zij zouden echter 
niet als een negatieve stem be
schouwd worden. PVV en Volksunie 
verzetten zich hiertegen : een onthou
ding is een negatieve stem, oordeel
den zij. Toen in mei en juni 1969 de 
regering toch haar opvatting doorzet
te, weigerde de oppositie nog deel te 
nemen aan de werkzaamheden in de 
kommissies. 

DE WERKGROEP DER 28 

Om uit het slop te geraken besloot de 
regering na het parlementair verlof 
van 1969 een studiekommissie te in
stalleren, waarin alle partijen zouden 
vertegenwoordigd zijn. De konfronta-
tie van alle groepen en standpunten 
zou wellicht tot een algemeen-aan
vaardbaar kompromis kunnen leiden. 
In de Volksunie had men die kommis
sies een «doos van Pandora» ge
noemd, omdat er van alles uit te voor
schijn kon komen. De V U nam aan de 
werkzaamheden van de studiegroep 
deel. Toen zij echter inzag, dat het arti
kel 38bis, zij het in gewijzigde vorm, 
zou blijven, zodat de Vlaamse parle
mentaire meerderheid opgeofferd 
werd, verliet zij de groep op 30 okto
ber. 

Het was vooral de Waalse PSC, die 
zich aan dit artikel vastklampte : uit ran
cune om de Leuven-nederlaag, uit een 
laatste opwelling van reaktionair unita
risme ? In ieder geval stonden haar 
pretenties omgekeerd-evenredig tot 
haar numeneke macht. Het verslag 
van de werkgroep der 28 werd gepu
bliceerd op 13 november 1969. In dit 
verslag wordt o.m. gezegd : 

De unitaire staat met zijn struktuur en 
zijn werkwijze zoals die thans door de 
wetten nog geregeld zijn, is door de 
gebeurtenissen achterhaald. De ge
meenschappen en de gewesten moe

ten hun plaats innemen in de vernieuw
de staatsstrukturen die beter aange
past moeten zijn aan de eigen toestan
den van het land. 
De vernieuwde strukturen moeten op 
kultureel gebied de reële autonomie 
van de kultuurgemeenschappen ves
tigen. ..» 
Inzake Brussel was men tot geen ver
gelijk gekomen. Het verslag stelt trou
wens vast: « Twee problemen blijven 
onopgelost: a) het eerste vraagstuk 
heeft betrekking op het statuut van de 
gemeenten rondom de Brusselse ag
glomeratie inzake taal en kuituur; b) 
het tweede probleem heeft betrekking 
op het Brusselse ekonomisch gewest. 
Wanneer reglementerende bevoegd
heid aan gewestelijke organen zal wor
den toegekend, dient het ekonomisch 
gewest Brussel afgebakend...» 

In hoofdzaak schreef het verslag vol
gende punten voor. : 

— het inschrijven in de Grondwet van 
algemene princiepen en niet van uitge
werkte teksten 

— uitbouw naar gewestelijke decen-
tralizatie, vooral ekonomisch 

— toepassing van de pariteit in de 
schoot van de ministerraad 

— speciale meerderheden ten voor
dele van de Walen op nationaal vlak 
en van de Vlamingen op Brussels vlak 
in zekere materies 

— begrenzing van Brussel tot de 19 
gemeenten 

— instelling van agglomeraties en fe
deraties van gemeenten. 

DE WERKGROEP BRUSSEL 

De werkgroep der 28 had voor het 
probleem Brussel geen oplossing kun
nen vinden: inzonderheid de randge
meenten en de Brusselse expansie
drang inzake ekonomische gewestvor
ming waren struikelstenen geweest. 

^ 

Als voorbereiding tot de Werkgroep-der-28 riep eerste-minister Eyskens op 18 september 1969 de voorzitters der vijf partijen bijeen. 

Tijdens een banket begin november 
1969 bij de socialistische bankdirek-
teur (Maurits Naessens), gewezen 
vriend en volgeling van Hendrik de 
Man, waarop de Vlamingen uit de 
Werkgroep (zonder de Volksunie) aan
wezig waren, werd het standpunt 
aanvaard dat men aan de Walen 
beperkte waarborgen kon geven, zo 
die ook aan de Vlamingen in Brussel 
werden verstrekt. 

Op 26 november 1969 begon dan een 
« Werkgroep Brussel» met haar aktivi-
teiten. Eyskens probeerde het geval 
Brussel uit het kommunautair pakket 
te lichten, maar dat mislukte. 

In de werkgroep Brussel zouden de 
Vlaamse en de franstalige grieven 
geformuleerd worden. Wat deze laat
ste betrof: zij bleken van dié aard dat 
de liberaal Herman van der Poorten ze 
eenvoudig absurd noemde. In de Ka
mer had fraktieleider Van Elslande 
gezegd, dat de franstalige Brusselaars 
nu maar eens moesten bewijzen, dat 
zij goede burgers waren en in de werk
groep zelf zei CVP-senator Hulpiau 
dat men maar eerst eens beginnen 
moest de taalwet van 1963 toe te pas
sen. Blijkbaar lag het civisme der frans
talige Brusselaars niet op het vlak van 
de toepassing van wetten, waar zij 
zich boven verheven achtten. In de ver
gaderingen van de werkgroep leidde 
die houding tot lawaai en scheldpartij
en. De Vlamingen bleken niet bereid, 
om aan de Brusselse chantage toe te 
geven en dat was dan ook het einde 
van de werkgroep, die niet op erg 
schitterende resultaten kon bogen. Er 
werd besloten, geen verslag te publice
ren (men had ook niets te zeggen) en 
op 17 december 1969 staakte men de 
werkzaamheden. 

Zover stond men dus einde 1969, na 
heel wat voorbereidend werk in de 
regering en in twee kommissies: men 
was verder dan ooit van een grond
wetsherziening verwijderd. 

Sedert de marsen op Brussel, de fede
ralistische betogingen te Antwerpen, 
de aktie rond Leuven — die de Vlaam
se gemeenschap sterk aangegrepen 
hadden — was de kommunautaire pro
blematiek meer en meer van de straat 
doorgedrongen tot in de partijbureaus. 

De verkiezingen, met het stijgend suk-
ses van de Volksunie, droegen nog tot 
een aktualizering en een doordringen 
op het politieke beslissingsterrein bij. 

De oude strukturen deugden niet 
meer: dat zag men wel in. Het federa
lisme, hoewel in vele kringen reeds 
aanvaard (b.v. in praktisch alle Vlaam
se a-politieke groeperingen) bleek 
voor de unitair-gestruktureerde partij
en nog taboe. De grondwetsherzie
ning moest, naar het woord van CVP-
voorzitter Van de Kerckhove, een 
« derde weg » openen. 

(wordt vervolgd) 

o. 
o 
o 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 
Het kan nog ! De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie
duisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
Informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met zi jn 1001 mogelijkheden, zi jn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom kijken ! Ter plaatse of op plaatjes ! Maak NU een 
afspraak. Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN U W ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

ANTWERPEN : MEIR 18 - TEL (031)31.78.20 
BRUSSEL: KOLONIENSTRAAT 50 - TEL. (02)219.43.22 
GENK : WINTERSLAGSTRAAT 22 - TEL. (011 )35.44.42 
GENT: ONDERBERGEN 43 - TEL. (091)25.19.23 
LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL (016)23.37.35 
SINT-NIKLAAS : ZAMANSTRAAT 54 -TEL (031)76.73.27 
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HET 39e 
ZANGFEEST 

FEDERALISME MET TWEE 
15000 Vlamingen hebben zondag 
voor de negenendertigste maal het 
Zangfeest bijgewoond Het was een 
belangrijk zangfeest want de meest 
dnngende eis van de Vlaamse Bewe
ging ' Federalisme met twee i •• stond 
hoog geschreven in de Sportpaleis-
koepel Deze slogan is aktueler dan 
ooit, nu zich een misdadige drieledige 
gewestvorming aan het voltrekken is 
ANZ-voorzitter Valeer Portier hield 
een krachtige toespraak en eiste voor 
Vlaanderen het beslissingsrecht om 
met eigen geld de ekonomische en 
sociale problemen op te lossen De 

voorzitter had het ook over de amnes-
tie-eis en maakte van de gelegenheid 
gebruik om « de zeven wijzen - te hijl-
digen en hen de morele ANZ-prijs toe 
te kennen Hij betreurde het dat de 
koning van zijn feestjaar geen gebruik 
maakt om amnestie te verlenen De 
rede van de voorzitter werd verschen 
dene malen onderbroken door het 
publiek met kreten als «Nols buiten» 
en •• Amnestie'» 
Ook artistiek was dit zangfeest een 
topper In het oog sprong vooral de 
ontroerende hulde aan de overleden 
Mark üebrecht, het optreden van Jef 

Eibers, Ann Christy, Jef Burm, de ver
scheidene koren en het koperensem
ble van Theo Mertens 
In deze dagen dat een Vlaamsbewust 
front weer wat meer de vuist balt was 
dit Zangfeest een belangrijke stap 
naar de verwezenlijking van de 
droom die ooit werkelijkheid moet 
worden federalisme met twee' 
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