
02/217.97.98 - 22e JAAR nr. 25 - DONDERDAG 24-6-76- PRIJS; 16 F 

DE DROGREDENEN 
VAN DE H. PULINCKX 
In een persmededeling heeft 
VU-voorzitter Hugo Schiltz 
zijn verbazing uitgedrukt over 
de anti-federalistische stellmg-
name van de heer Pulinckx, 
afgevaardigde-beheerder van 
het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO). 
Deze stellingname druist in te
gen de houding van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond, 
de meest representatieve 
werkgeversorganisatie in 
Vlaanderen Het is dus volko
men onjuist te stellen als zou 
hét bedrijfsleven het federalis
me afwijzen 

De heer Pulinckx spreekt zich 
wel uit voor de regionalisering. 
Met regionalisering bedoelt hij 
eigenlijk mets méér dan een 
zekere vorm van decentralisa
tie Hieruit blijkt wel dat de 
federalisten die met de on
schuldige benaming «regionali-
senng» genoegen nemen in 
feite een gevaarlijk spel spe
len, vermits regionalisering 
ook voor een zowel minimale 
als maksimale inhoud vatbaar 
is. De heer Pulinckx geeft aan 
regionalisering een minimale 
inhoud, en aan federalisme 
een maksimale. 

Zijn beschrijving van wat fede
ralisme op ekonomisch gebied 
zou meebrengen • splitsing 
van het land en van zijn markt, 
„amputatie van onze ekonomi-
schè ruimte, galopperende 
anemie van onze middelen en 
krachten, verwarming van de 
openbare uitgaven, en ten slot
te zou zelfs de munt met meer 
gemeenschappelijk kunnen 
blijven, vermits de deelstaten 
met zouden aanvaarden langs 
een gemeenschappelijke 
munt d^,y.ergissingen en bui
tensporigheden van de ande
re deelstaat te dragen, is een 
karikatuur die moet dienen om 
een hardnekkig, gekamoe-
fleerd unitarisme te dekken 
Hierop vallen twee dingen te 
antwoorden: 

1. Al deze vooruitzichten zijn 
niet bewezen. In de wereld, 
en in de eerste plaats, bij 
onze naburen in West-
Duitsland, funktioneert een 
volwaardig politiek federa
lisme zonder al deze ekono-
mische nadelen. Integen
deel bevindt de Westduitse 
Bondsrepubliek zich ekono
misch in een konditie die 

gunstig afsteekt met de on
ze. 

2. Een aantal van de nadelige 
evoluties die de heer Pu
linckx van het federalisme 
verwacht zijn nu reeds vol
op aan de gang, in de huidi
ge pseudo-federalistische 
overgangsperiode, en met 
omdat ZIJ federalistisch is, 
maar omdat zij het met is 

Verkiest de heer Pulinckx dan 
de voortzetting van de huidige 
toestand, of hebben diegenen 
gelijk die aan het land werkelij
ke nieuwe strukturen willen ge
ven "? Zijn stellingnamen kun
nen alleen tot de politieke ver
warring, tot de onregeerbaar-
heid en de desintegratie van 
het land, waartegen hij zoge
zegd wil ingaan, bijdragen. 
In geen geval mogen de Vla
mingen zich door de ekonomi-
sche drogredenen van de 
heer Pulinckx laten afleiden 
van het uiteindelijk doel van 
de Vlaamse emancipatie, ook 
op ekonomisch gebied, d.w.z. 
de oprichting van een Vlaam
se Staat in een Belgische 
Bondstaat in het kader van 
een radikaal tweeledig federa
lisme. 

Standaardgroep faljiet 

Wat velen tot voor kort ondenkbaar achtten is 
dan toch gebeurd : het Standaard-imperium van de 
familie Sap is deze week volledig ineengestort. 

President-direkteur-generaal Albert De Smaele 
laat een financiële chaos na. De totale mislukking 
van zijn beleid plaatst meteen de broodwinning 
van zowat 2000 gekwalificeerde mensen op de 
helling-

Wij deelden ook een beetje In de klappen. Als 

klant bij de N.V. Periodica moesten wij met ons 
weekblad dinsdagavond hals over kop uitwijken 
naar een andere drukkerij, ten einde WIJ deze 
week toch nog bij de lezers te krijgen. Vandaar, 
waarde lezer, lieve lezeres, het dagje vertraging. 
Ons ekskuus, daarvoor. 

Op de foto : de h. De Smaele (rechts) en zijn 
schoonbroer Jan Piers {burgemeester van Oostende) 
in gesprek met enkele redakteurs van het dagblad 

DEMAGOGIE 
VAN DE CVP 
zie btz. 3 

S t e e d s meer lezers van ons b lad en V U - a f d e l i n g e n v o e g e n 
de d a a d bi j het w o o r d en s t o r t e n hun f i nanc ië le b i j d rage o m 
de V l a m i n g e n , d ie te B r u s s e l o p 10 o k t o b e r a.s. de s t r i j d z u l 
len a a n b i n d e n tegen het f r a n s d o l l e FDF, een w e r k e l i j k e 
kans te g e v e n . Laat u n iet p r a m e n en s to r t , z o n d e r v e r d e r 
u i t s te l , o o k uw b i j d r a g e o p p r k 000-0171139-31 . V e r m e l d e n : 
ak t ie B r u s s e l 10-10. 

REEDS RUIM 
KWART MILJOEN 
ZESDE LUST 
L Eyndels, St.-Lambrechts-Woluwe 100,-
Hendrik Daems, Kraainem 1.000,-
D.D.S., Kessel-Lo 500,-
VU-Arrondissement Turnhout 5.000,-
I.C, St.-Stevens-Woluwe 200,-
VU-ltterbeek 3.000,-
VU-Duisburg 1.000,-
Maria Scheepers, Wemmei 500,-
Herman Ooms, Wemmei 1.000,-
VU-Herzele 1.000,-
VU-Bazel-Rupelmonde-Kruibeke '• • • 3.000,-
VU-Landegem-Hansbeke-Merendree ^ • 1000,-
HektorChr is t iaen, Oostende 1.000,-
VU-Aalst (2de storting) 1.000,-
VU-Liedekerke 1.000,-
Pieter Bruyninckx, Mechelen 500,-
Alois Cobbaert, Schaarbeek 500,-
Naamloos 2.000,-
Hektor De Bruyne, Senator Antwerpen 1.000,-
VU-Hofstade, Brabant 1.000,-
Reimond Kerremans, Embism 500,-
VU-Dlegem '000 , -
Koff iebranderi j Sano, Schaarbeek 500,-
Michel Tommelein, Schaarbeek 500,-

Totaal 6de lijst • 27.800,-

Algemeen totaal 271.500,-

IN MEMORIAM B. STEVERLYNCK 

Met het overl i jden van de Vlaamse industriekapitein Baldwijn Ste-
verlynck verdween één van die sterke Vlaamse figuren, die hun eko-
nomische en financiële macht niet alleen louter zakelijk aanwend
den doch deze macht ook inzetten voor de kulturele en sociale ont
voogding van hun volk. Tesamen met andere industriëlen lag Ste-
verlynck aan de basis van het ontstaan van een Vlaamsbewuste eli
te, die het fransfalig-burgerli jk monopolium in Vlaanderen heeft 
gebroken. De bijdrage van een Sleverlynck en zijn stand- en gees
tesverwanten heeft zeker een positieve rol gespeeld in de Vlaam
se ontvoogding. Steverlynck heeft als een zwierig seigneur deze 
Vlaamse bewustwording als vanzelfsprekend uitgedragen, een 
levenshouding die dan toch in het Vlaanderen lussen beide wereld
oorlogen iets totaal nieuw was. 

^ \ 

c? 
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PieSSPIIO DE VLAAMSE PERS 

Nu de BSP door haar ' d e f i n i t i e v e ' oplossing voor het volkerenprobleem in 
België, samen met de kapitalisten van het Verbond van de Belgische nijver
heid zo veel mogelijk zijn best doet om het oude België te redden of liever 
verder te laten aftakelen door de bewuste verstrengeling tussen de twee vol
keren te laten duren even enkele klanken tegen die BSP en VBN — stell ingna
men 
GAZET VAN ANTWERPEN toont duideli jk aan hoe door de BSP-voorstel len 
Brussel de eeuwige overheerser b l i j f t Terwijl de f inancieel-ekonomische 
TIJD de Pulmckx-verklaringen in dienst van het heersende Belgisch-unitaire 
systeem aanpakt De gebeurtenissen rond de Spaarkas en de Nols-tr iomf 
daarrond maken de beschouwingen van Prof Huyse in DE NIEUWE over de 
esu\»ige kapitulatiezucht en het Vlaamse zelfbedrog van de katolieke parti j in 
verleden en heden tot bli jvende en schandige aktualiteit 
Het weekblad KNACK gaat op diezelfde toer en past de Wil fr ied Martenshou-
ding even aan zijn CVP-propaganda maar dan licht gewijzigd tot «Omdat 
WAALSE MENSEN zo belangrijk zijn • (W Luyten) 

GAZET VAN 
ANTWERPEN 
Het volstaat hoofdstuk vijf van het 
socialistisch manifest in te kijken om 
aan te voelen dat men wel over 
gewestvorming praat maar er niet 
van wil weten Dit hoofdstuk slaat op 
de voogdij vanwege regering parie 
ment en de andere gewesten Een 
voogdij die door haar starheid vgriam 
mend zal werken Gelijk welke rege 
ring (altijd taalkundig pantair) kan 
beslissingen van een gewest schor 
sen en de Kamer vragen die nietig te 
verklaren Dat moet daar gebeuren 
door een « speciale meerderheid » zo 
dat de nietigverklanng de instemming 
nodig heeft van de meerderheid in 
elke taalgroep Zo kan de taalgroep 
overeenstemmend met het betrokken 
gewest tegen de schorsing van de 
regenng ingaan 

Maar anderzijds mag elk gewest ook 
het Brusselse vernietiging vragen van 
beslissingen van andere gewesten 
als men meent dat die nadelig zijn De 
Brusselaars zullen dikwijls aan die 
alarmbel trekken 

knack 
Volgende week of zo zal een scena 
no voor het Algemeen Bes'uur voor 
Ontwikkelingssamenwerking (ABOS] 
worden uitgebracht De regenng 
broedt op de gedachte dat behalve 
een 50 50 verdeling voor een beperk 
te centrale planning-dienst de uitvoe 
rende funkties alweer op basis van de 
•< verrichtingen» met onze overwe 
gend franstalige partnerlanden over 
zee zullen verdeeld worden Morgen 
idem voor Sabena de agglomeratie 
administratie in de hoofdstad de Na 
tionale Bank de Brusselse K O O s 
enz Onder de druk van het RW zal 
men ongetwijfeld snel opschieten met 
die regelingen hoe harteloos die ook 
kunnen uitvallen voor de gemeen 
schap die bijna 59 procent van ons 
bruto nationaal produkt tot stand 

brengt De CVP voorzitter mag tegen 
die tijd nog honderd keer herhalen 
dat het allemaal pnma is en dat de 
regenng de loketten van Eisene (of 
die van de Spaarkas zelf ga maar 
eens kijken ze zijn eentalig) weer zo 
goed gezuiverd heeft Wij zullen dan 
op sociaal ekonomische gronden aan 
tonen dat het menselijk belang van de 
Vlaamse kostverdiener hem steeds 
minder schijnt aan te spreKen Of 
moet die Vlaming zich na de herstel 
wet nu ook al op het gebied van zijn 
taal gaan schuldig voelen omdat de 
Waalse mensen zoveel belangrijker 
zijn ' 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
Daarop moet alvast worden geant 
woord dat juist het systeem van de 
dotaties vanuit de exclusieve nationa 
Ie pot aanleiding geeft tot een moge 
lijk onverantwoord uitgaven regionalis 
me dat zonder eigen fiskale heffings 
macht ook bevrijd blijkt te zijn van 
iedere zin voor verantwoordelijkheid 
Eigen fiskaliteit noopt tot meei beheer 
ste bestedingen en het is met duidelijk 
waarom het verleggen van de hef 
fingsmacht naar het regionaal niveau 
de fiskaliteit ipso facto moet doen toe 
nemen 

Ten slotte is er de zaak van het ekono 
misch federalisme dat de vrucht zou 
kunnen zijn van de gewestvorming en 
dat zou kunnen leiden volgens een 
toch geautomatizeerde stem als deze 
van de h Pulinckx tot separatisme 
Waarom nu zo regelmatig het zogehe 
ten gevaar van mini ekonomieen af 
schilderen omdat in een plurinationale 
staat gepoogd wordt een aantal instel 
lingen beter aan te passen aan de 
bestaande tweeledigheid ' Gaan daar 
door de interne Belgische ekonomi 
sche krachtlijnen worden verlegd in 
de zin van een uit mekaar groeien '^ 
De staatshervorming willen blokkeren 
met louter ekonomische argumenten 
IS met haalbaar De ekonomie evo 
lueert niet volgens een institutioneel 
maar volgens een dynamisch model 
en de verbrokkeling komt met van 
een nieuwe bestuursdrempel zoals 

INFORMATIE OP Z4JN HOLLANDS... 

deze van de gewesten die een bepaal 
de mate van autonomie moeten heb 
ben Zij die aan de lopende band 
waarschuwen voor het ekonomisch 
federalisme vechten tegen schimmen 
ZIJ zouden moeten weten dat het ont 
mantelen van een soeverein nationaal 
ekonomisch beleid met vanuit de re 
gionale hoek geschiedt maar dat de 
eigen aard van de ekonomische 
vraagstukken van vandaag en de ver 
wevenheid van ekonomieen boven en 
buiten het eng nationaal kader het 
beleid op nationaal vlak tot een hache 
lijke onderneming hebben gemaakt 

DBnl euuiB 
De houding van de Vlaamse katolieke 
rechterzijde is in het recente en het 
verre verleden veroorzaakt door een 
hele reeks van overwegingen Ten tij 
de van Van Cauwelaert was zij van 
mening dat het demografische over 
wicht van Vlaanderen zich als vanzelf 
zou omzetten in een politieke meer 
derheidspositie In die optiek achtte 
men het overbodig om door scherpe 
taalmaatregelen potten te breken Die 
visie berustte op een ontstellende mis 
rekening De katolieke rechterzijde in 
Vlaanderen vergiste zich ook schro 
melijk in haar interpretatie van wat 
men met een taalwet kan doen De 

Volgens hoofdredacteur Ruys 

De Standaard Luik^ 
lijkt te redden 

LUIK — Volgens Manu Ruys, een der taal te vinden is in Vlaanderen. Hij zei 
hoofdredacteur van de Vlaamse krant ook, dat de huidige directie van de Stan-
De Standaard, is deze krant met nog vier daardgroei op korte termijn waar zal 

_andere bladen nog te redden. Hi] het moeten maken, dat ze het voortbestaan 
nieren, dat het hpnnrlitrHp jfinj ^jm f|r "*—^ -• • '-r. 

Wil knipten bovenstaande titel uit tiet «Noord
hollands Dagblad >• H// spreekt voor zichzelf 

De alwetende Hollandse Konfraters hadden ken
nelijk een teleksbericht binnengekregen over de 
moeilijkheden van de Standaardgroep m België 

Ene snuggerd die in het verre België het klokje 
hoorde maar de klepel met wist hangen maakte 
dan maar een titel over «Standaard Luik» en 
korrigeerde zells het teleksbericht (uit Brussel) 
als komend uit Luik ' 

taalwetgeving ging uit vap de veron 
derstelling dat de gebruikers van de 
twee landstalen op voet van gelijk 
heid stonden en dat was een fiktie In 
Brussel en langs de taalgrens was de 
sociologische realiteit volkomen an 
ders op het stuk van sociaal ekono 
mische positie van prestige en pnvile 
gies wogen de franstaligen veel 
zwaarder en dit veroorzaakte de « on 
omkeerbare verfransing » waar Simo 

net ooit van gesproken heeft Maar 
wellicht IS de politieke houding van de 
katolieke partij vooral te verklaren 
door het feit dat zij bereid was de 
Vlaamse eisen te temmen om de rege
ringen waartoe zij behoorde en de 
sociaal ekonomische en levensbe 
schouwelijke machtsafspraken waar 
van ZIJ leefde te beschermen Dat 
was zo in de tijd van Frans Van Cau 
welaert dat is zo vandaag de dag 

FRANSTALIGE PERS 
De franstalige pers had uiter

aard grote belangstelling voor hel 
zgn. « socialistisch vergelijk » in
zake de gemeenschapsbetrekkin
gen (die wij al lang met de betere 
naam « nationaliteitenkwestie » be
dacht hebben) Zowel RW-voorzit-
ter Gendebien in << Forces Wal-
lonnes» als Jacques Yerna von 
den de voorziene voogdi|machl 
van de centrale instellingen te 
groot, al bleef Yerna optmisti-
scher gestemd dan Gendebien 

LE SOIR 
<• Zorader de socialst ische me 

dewerk ing had men voor een ge 
sprek van gemeenschap tot ge 
meenschap de medewerk ing nodig 
van alle pol i t ieke format ies om 
tot de vereiste twee-derden-
meerderheid te komen Het kap
seizen van een enkele partner 
zou vo ldoende geweest zi jn om 
de hele onderneming te kelderen 
Met de BSP daarentegen kan men 
bepaalde partners laten val len 
Nochtans door de RW te doen 
samengaan met de CVP/PSC en 
de BSP/PSB IS deze fameuse 
bi jzondere meerderheid eveneens 
bereikt Voor het ovenge hebben 
het FDF en de VU met nagelaten 
er op te wi jzen dat de social is
ten sommige van hun ideeën 
overgenomen hebben 

•< We moeten er nochtans op 
wi jzen dat het door de BSP voor
gestelde sisteem bleef haperen tus
sen het federal isme en de voor
bereidende gewestvorming We 
weten nochtans pert inent — en 
de brief die zopas eminente Waal
se personal i te i ten aan de koning 
r ichtten wi jst er eveneens op — 
dat al leen een gedur fd en radikaal 
federal isme de redding zal bren
gen Er zi jn over igens schaduwzi j 
den genoeg waarvan de belang
r i jkste de afwezigheid van een 
mechanisme is van het federale 
type dat eff icient de bescherming 
van de franstal ige minderheid in 
het land kan waarborgen Ook de 
aanwezigheid van een Minister-
Toezichter in de schoot van de 
regionale autonome reger ingen is 
een schaduwpunt Ten slotte zi jn 
er de toegevingen aan de Vlamin 
gen m zake Brussel en een ge 
vaarl i jke vaagheid nopens de be 
grenzing van de hoofdstad 

amba 
'< Deze voogdi j (op de geweste

l i jke reger ing n v d r ) zal in enkele 
r icht ing werken Er zal nameli jk 
r oo i t een dubbele meerderheid 
n het par lement tot stand kun 
nen komen om een dekreet van 
de Vlaamse assemblee te vernie
t igen het IS rekenkundig onmo
gel i jk Het komt neer op de po
lit ieke voogdi j over Wal lonië ten 
voordele van het cent rum en de 
behoudsgezmde rechterzi jde 
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Toen de uitspraak van de Rechtbank, die de Standaard-
groep faljict verklaarde, dinsdag omstreeks 17 u. bekend 
raakte heerste er grote verslagenheid onder de arbeiders, 
bedienden en redakteurs van dit persbedrijf. Wekenlang 
waren deze mensen, ondanks de grote onzekerheid over 
het lot dat hen te wachten stond, rustig aan het werk 
gebleven. Dinsdagnamiddag leek hun hemel eindelijk op 

te klaren, en dan kwam de klap. 
Terwijl elders grote heren een financieel pokerspel 

speelden, dat over'hu'n lot zou beslissen, konden zij niet 
anders dan bekommerd steun zoeken bij elkaar op aller
lei personeelsbijeenkomsten (foto boven) en op straat hun 
ontgoochehng uitschreeuwen tegen de gevel van het 
parlement... (foto onder) 

CVP - DEMAGOGIE 
Het CVP-Partijbureau, dat vorige maandag bijeenkwam, heeft na 

afloop van die vergadering een nogai grof demagogisch nummertje 
opgevoerd. De heren «betreuren dat de begroting van Nederlandse 
Kuituur tot nu toe verhinderd werd door de aiarmbelmotie, ingediend 
door de BSP en de Volksunie ». « Hierdoor » aldus de CVP << wordt 
de uitbetaling van alle toelagen vertraagd, en zullen tal van kulturele-, 
sport- en jeugdorganisaties in zware financiële moeilijkheden geraken». 
Geniet met ons ten slotte van deze sublieme zin : « Het CVP-bestuur 
meent dat de socialisten en de Volksunie blijkbaar een kultuuroorlog 
willen ontketenen », Je moet maar durven ! 

Reeds vele jaren lang bezet de CVP ekskluzief het departement 
van Nederlandse Kuituur, dat zij tot een echt partij-bolwerk heeft 
uitgebouwd. In de Kultuurraad en in het hele kultuurbeleid gedraagt 
zij zich als een machtbeluste meerderheid. De benoemingen van Rika 
De Eacker zijn een aanfluiting van het Kultuurpakt. De begroting 
die zij indient is wettelijk niet in orde. Enig verhaal was niet mogelijk 
tegen deze << kristelijke » gang van zaken, want tot zeer onlangs was 
de vaste nationale kultuurpaktkommissie nog niet operationeel. Dit 
omwille van de jarenlange sabotage ervan door... de CVP. 

Wanneer dan d t oppositie ten langen leste, en na talrijke waar
schuwingen in het parlement, naar het laatste overgebleven middel 
grijpt dan is het hek van de dam. Dan zijn voor de CVP plots de 
kriselijke organisaties en de kristelijke waarden in gevaar, en rolt het 
woord « kultuuroorlog » uit haar mond. En met de schijnheiligheid die 
haar wezenskenmerk is draait deze partij doodgewoon de rollen om : 
niet de saboteur en de machtswellusteling zijn schuldig, maar wel 
zij die hun praktijken aanklagen ! 

En te velde worden de godsdienst en het kristelijk samenhorig-
heidsgevoel weer op een demagogische manier voor de kar gespan
nen van de machtsbeluste CVP. Omdat zij protesteert tegen de stel
selmatige diskriminatie van haar aanhangers, diskriminatie die noch
tans openlijk wordt toegegeven in de katolieke pers en door minister 
De Backer zeli, wordt de Volksunie gestigmatiseerd als handlangste! 
van de rode duivel. 

Onafgebroken en sedert vele jaren bezetten de CVP-ers hef 
Ministerie van Nederlandse Kuituur. Zij geven openlijk toe dat de 
Vlaams-nationalisten er zwaar benadeeld worden, maar hebben nog 
het lef — Pilatus achterna — te beweren dat zij daaraan geen 
schuld hebben. Wie dan wel ? 

In Gazet van Antwerpen schrijft Gaston Claes « Niet alle Vla«ms-
gezinde funktionarissen zijn bereid zich openlijk tot de Volksunie te 
bekennen. Daar ligt de grootste knoop. Er zijn er die het wel doen 
en tóch geen kans krijgen. Anderen durven vaak niet, inderdaad, 
omdat zij de metodes van sommige CVP-ers maar al te goed ken
nen... 

Er Is een lang en bitter verhaal te schrijven over de drukking en 
soms regelrechte afdreiging van CVP-zijde op gelovige Vlaams
nationalisten. 

Een klein voorbeeldje maar. Dezer dagen, nu de lljttvorming voor 
de gemeenteraadsverkiezingen aan de gang is, wordt in sommige 
kristefijke - sociale organisaties zelfs druk uitgeoefend op de echtge
noten van sommige mensen. 

Dat de CVP de demagogische toer opgaat begrijpen wij echter 
wel. Zij moet met alle middelen de aandacht van de Vlamingen aflei
den van haar voortdurende kapitulaties in de regering voor de eisen 
van de Franstaligen. Schaarbeek zal er het symbool van blijven. 

Paul Martens 

W O E N S D A G 16 J U N I 

• Vlaamse eenheidsli|Sten (CVP, 
BSP, VU en PVV] zullen neergelegd 
worden voor de as gemeenteraads
verkiezingen te Schaarbeek, Vorst 
en Ukkel 
• Na de verklaringen van de parti j
leiders over het <• kommunautair 
plan» van de BSP/PSB acht ook 
RW-minister Perin de ti jd rijp voor 
» het laatste en beslissende gesprek 
van gemeenschap tot gemeen
schap •> 
• De interpellatie Anciaux in de 
Kamer over Schaarbeek, waarbij de 
VU-fraktieleider de premier herhaal
deli jk van «onwaarheden» beschul
digt, geeft aanleiding tot vinnig de
bat Anciaux vreest, dat de fransta
ligen nog meer kompensaties zullen 
eisen, wanneer de regermgskommis-
saris zijn werk vol ledig zal wil len 
doen. Tindemans poogt nieuwe toe
gevingen ten stel l igste te loochenen. 

• Minister Michel vernietigt de be
sl issing van het Schaarbeeks sche-
penkollege, tot opricht ing van een 
« polyvalent of voorkeur loket» in het 
gemeentehuis. 

• Ontslag van oud-minister F. Van 
Mechelen veroorzaakt krisis in de 
CVP te Turnhout, waar men het maar 
niet eens over een opvolger kan wor
den. 

• Bij besl issing van de regering 
mag SABENA kapitaal verhogen tot 
4,15 miljard (thans amper 750 mil
joen). 

• In een brief aan minister Vander 
Poorten, noemt TAK regeringskom-
missaris Ganshof Vander Meersch 
« een der meest gehate mannen in 
Vlaanderen» en diens benoeming 
« een kaakslag >. 

D O N D E R D A G 17 J U N I 

• Het Rapport Andersen beschul
digt de Sabena van slordige boek
houding en slecht financieel beheer. 
• Vlaamse militairen in Duitsland 
stichten Vlaamse Akt iekomitees 
Duitsland (VAD) ten einde een vlug
ge normalisering van de taaiverhou
dingen in het leger af te dwingen De 
huidige taaiverhoudingen komen 
nog steeds neer op een bestendige 
vernedering van de Vlaamse mil i tai
ren. 
• Tegen de wil van minister De Sae-
ger in gaat de Brusselse Interkom-
munale Watermaatschappi j over tot 
benoemingen, waardoor de taaiver
houdingen nog nadeliger uitvallen 
voor de Vlamingen Enkele dagen 
later vernietigt de minister deze be
noemingen 
• Het personeel van de Standaard-
groep en Periodica wordt steeds 
nauwer betrokken bij de onderhande
lingen tot overname door de groep 
Leysen. 

• Het kollege van voorzitter van 
Kamer, Senaat en de twee Kultuurra-
den verklaart de motie tot voorko
ming van diskriminatie om ideologi
sche en f i losofische redenen (be
roep op alarmprocedure) onontvan
kelijk. De motie werd ingediend door 
de BSP samen met de VU. Indiener 
Jos Van Elewyck verklaart dat de 
voorzit ters hun bevoegdheid te bui
ten zijn gegaan, en dat de indieners 
voet bij stek zullen houden. 

• Vennootschappen en zelfstan
digen, met een belastbaar inkomen 
van meer dan 1 miljoen zullen een 
hogere rentevoet moeten betalen in
dien zij hun driemaandeli jkse fiskale 
voorafbetal ingen niet doen. 

• Uit recente statistieken bli jkt dat 
het geboortencij fer in Vlaanderen 
daalt (12,6 per duizend tegen 12,9 
voor Wallonië, waar het groter aan
tal gastarbeiders voor een hoger ci j
fer zorgt) Mede in verband met de 
bestri jding van de jeugdwerkloos
heid en met het oog op een nog 
meer geprononceerde familiale poli
tiek zouden er jaarli jks 25 000 werk
plaatsen in de niet-winstgevende 
sektor moeten tot stand komen. 

• Onder druk van de vakbonden zul
len van 1 juli af t i jdens de weekends 
geen geneesmiddelen door de groot
handel kunnen geleverd worden, 
daar in deze sektor thans eveneens 
een wachtbeurt wordt ingevoerd. 

V R I J D A G 18 J U N I 

• Binnen de zestig dagen zal de 
Vlaamse Bond ASLK beroep aante
kenen tegen de nieuwe diskrimine-
rende taalkaders. 

• De V U M (Vlaamse Uitgevers 
Maatschappij) wil de vijf dagbladen 
van de Standaardgroep overnemen. 
De weekbladen zal de groep Rijk der 
Vrouw (Maertens-Van Thillo) overne
men. De redaktie richt een NV op tof 
inspraak bij de uitgeverij De grote 
vraag blijft, hoeveel de regerings
steun zal bedragen. 

• Verscheidene Vlaamse vereni
gingen eisen een onderzoek, in de 
zaak van de taalkundig vervalste 
spaarboekjes. 

Z A T E R D A G 19 J U N I 

• Te Leuze doel oud PVV-voorzi l ter 
Vanaudenhove een oproep tot her
eniging van de liberalen en oprich
ting van een nationale leiding, waar

voor hij zijn kandidatuur stelt. De 
voormalige PVV-voorzitter is van 
mening «dat er een einde aan de 
kommunautaire geschil len moet ko
men, door het land met strukturen te 
begift igen, die dergeli jke geschil len 
onmogeli jk maken ». 
• Het BSP-kongres te Gent wil 
«een nieuw Vlaanderen tot stand 
brengen, in maximale eerbiediging 
van alle f i losofische strekkingen. 
Het vergelijk met de Brusselse en 
Waalse social ist isten bevat volgens 
BSP-voorzitter Claes geen Vlaamse 
toegevingen (sommige andere 
Vlaamse partijen waren volgens de 
part i jvoorzit ter bereid, verder gaan
de toegevingen te doen. .). Ook de 
Brusselse en Waalse socialisten ko
men in afzonderli jke kongressen bij
een In een nationaal kongres, a.s. 
weekend zullen de -d r ie v leuge ls -
een gemeenschappeli jk standpunt in
nemen inzake de kommunautaire pro
blemen. Intussen hebben de kranten 
van de meerderheid de indruk, dat 
de BSP zich van haar schoonste 
(gematigdste) kanten toont, omdat 
ze steeds ongeduldiger naar rege
ringsdeelname hunkert. 

• Landbouwers hebben na de lang
durige droogte veel meer regen no
dig dan er zaterdag en zondag geval
len is... 
• Volgens de jongste konjunktuur-
gegevens zal de ekonomische herop
leving, op gang gekomen in de vor i
ge herfst, aanhouden doch na de 
zomer vertragen. 

M A A N D A G 20 J U N I 

• De Staatskommissie voor Ethi
sche problemen legt - voort i jdig -
haar rapport voor aan de regering 
nopens het voorstel inzake abortus. 

Het verslag werd met slechts één 
stem meerderheid (12 tegen 12) 
goedgekeurd 
• Groep Sap wenst meerderheid in 
de Standaard-aandelen te behouden. 
De V U M (Leysen) zal zich desnoods 
terugtrekken «in het bewustzijn te 
hebben bijgedragen tot stabil iteit op 
sociaal vlak gedurende een krit ieke 
periode in het bestaan van de Stan
daard-groep ». 
• De CVP vindt het volkomen nor
maal dat er hogere subsidies toege
kend worden aan de grootste vereni
gingen • ook wanneer deze meestal 
kristel i jk geïnspireerd zijn • De CVP 
wijst derhalve het beroep op de 
alarmbel door BSP en VU in de 
Nederlandse Kultuurraad af. 
• Het BSP-PSB-bureau verklaart 
zich beschikbaar voor nieuw overleg 
over de gemeenschapsvraagstuk
ken. BSP-voorzitter Willy Claes 
meent dat de voorkeur van CVP-
voorzitter Martens voor een gesprek 
van gemeenschap tot gemeenschap 
(en nWt tussen de partijen onderling) 
een poging is om de verdeeldheid in 
CVP-PSC-rangen te kamoefleren. 
• In een vertrouweli jke nota tot 
enkele topofficieren deelt lucht-
machtgeneraal Crekil l ie zijn plan me
de, om verscheidene nederlandstali-
ge legereenheden totaal te verfran
sen • als gevolg van de deficltalre 
werving van Vlaamse vr i jwi l l igers». 
In Vlaamse legerkringen tekent zich 
tegen deze nieuwe pesterij scherp 
verzet af. 
• Gevangenen in de centrale gevan
genis te Leuven gaan in werkstaking 
uit protest tegen de schrapping van 
ontspanningsaktiviteiten na een ex
tra wandelbeurt (uit oorzaak van de 
warmte) Nadat op hun eisen is inge
gaan eisen ze verdere hervormingen. 
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OPlhl̂ ^ 

« De katolieken zijn tandeloze leeuwen » (De Nieuwe) 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

WEET NOG RAAD 
PROBLEMEN 
W I J bieden nog plaatsen aa 
Deel ons uw vertrekdatum 
WIJ doen de interessantste 
Enkele voorbeelden voor 1 
Adnatische kust 
Dalmatische kust 
Mamaia (Roemenie] 
Costa Brava 
Mallorca 
Costa Blanca 
Costa del Sol 
Kan Eilanden 

VOOR UW VAKANTIE-

n voor goedkope vliegtuigreizen. 
en gewenste bestemming mee en 
voorstellen 
5-daagse vliegtuigreizen 

vnanaf 9100 fr 
vanaf 10000 fr 
vanaf 7 955 tr 
vanaf 8555 fr 
vanaf 7 955 fr 
vanaf 9 235 fr 
vanaf 11 640 fr 
vanaf 15 950 fr 

Reist U liever met eigen wagen ? 

Onze brosjure bevat enkele honderden voorstellen i 
Enkele prijzen 

Echternach (Luxemburg) 
St Goarsfiausen (Rijn) 
Triberg (Zwarte Woud) 
Raggal (Vorarlberg) 
Landeck (Tirol) 
Dorfgastein (Salzburgerland) 
Lesa (Maggioremeer) 
Lloret de Mar (Costa Brava) 

Onze « specialiteiten » 
• 
• 
• 
• 

• 

laagseizoen hoogseizoen 
8 d 
8 d 
8 d 

10 d 
10 d 
10 d 
12 d 
15 d 

4 225 
3 880 
4170 
5170 
4 520 
4 970 
5815 
6570 

4 400 
4170 
4170 
5350 
4 870 
5 490 
6510 
8660 

groepsreizen onder bevoegde leiding 
huwelijksreizen 
vakantiewoningen 
zakenreizen 
studievakanties 
en pnvèreizen per auto, trein, vliegtuig of boot 

Inschrijvingen en inlichtingen • V.T.B. Sekretariaat, St.-Ja-
kobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen - Tel 031/31 76.80 - Ver
gunning nr 1185 - Kat A. 
Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, 
Kortri jk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St.-Ni 
klaas. Turnhout en Vilvoorde. 

TAALVAKANTIE 
voor jongeren van 12 tot 18 

ENGELS BEGRIJPEN 
ENGELS SPREKEN 

door spel, lessen (5 per dag), sport en ontspanning met geoe
fende (voornamelijk Engelse) leraren en monitoren in het 

C O L O M A INSTITUUT TE M E C H E L E N 

van 16tot28 ju l i 
van 30 juli tot 11 augustus 

van 13 t®t 25 augustus 

7.200 BF 
ALLES INBEGREPEN 

(logies, eetmalen, cursus, verzekenng, uitstappen, sport] 
Inlichtingen v z w Vakantiekolonies Roeland, Lange Kruis
straat 1 - 9000 Gent - Tel 091/231060 

SCHRIJF NU IN 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend z i j r^ 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m. evenals scheld- eo smaad-
brieven De andere publ iceren w/i) 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt m een lezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

HET VOLK KIEST ZIJN 

LEIDERS 

De «grote» Brusselse betoging 
van het FDF is een even grote 
mislukking geworden Een zware 
slag voor het FDF, dat meende 
van Roger Nols een martelaar te 
kunnen maken Eveneens een 
zware slag voor diegenen, die 
Nols zolang beschermden onder 
het voorwendsel dat hij anders 
de held van Brussel zou worden 
Vandaag is duidelijk gebleken dat 
de franstaligen te Brussel hele
maal met zo gesteld zijn op de 
wansmakelijke rassenpolitiek van 
de Schaarbeekse burgemeester 
En dan heb je de laksheid van 
zgz Vlaamse ministers, die door 
hun franstalige kollega's stelsel
matig op de knieën worden ge
drongen Waalse ministers drei
gen met ontslag en stellen ultima
tums Dat kan getuigen van een 
gebrek aan verantwoordelijkheid, 
maar inmiddels slagen zij erin dat 
hun Vlaamse kollega's kapitule-
ren en hun onrechtmatige eisen 
inwilligen Zo zal het met de 
Spaarkas vergaan, zo verging het 
met andere belangrijke aangele
genheden 

Het zou beslist in het voordeel 
pleiten van de zgz Vlaamse minis
ters indien zij zich zouden ont
doen van diegenen die bewust 
elk normaal beleid in dit land 
onmogelijk maken Het getuigt 
van een verregaande schijnheilig
heid alarm te blazen bij een optre
den van bepaalde parlementsle
den op het kabinet van een minis
ter, wanneer men door eigen laks
heid zelf de oorzaak is van zulke 
buiten-parlementaire akties Het 
IS even hypoknet de amnestiebe
togers van de jongste dagen te 
veroordelen wanneer men zelf 
stelselmatig weigert een einde te 
maken aan de gevolgen van een 
repressie welke dertig jaar gele
den werd gevoerd omwille van 
lage en onbegrensde Vlaamshate-
ni 

In alle duidelijkheid dient te wor
den gezegd dat de herrie en de 
verwarring, welke dit land thans 
overspoelt met de schuld is van 
de betogende groepen, die uit 
pure noodzaak naar de uiterste 
middelen gaan grijpen maar wel 
van diegenen, die blijkbaar nog 
altijd meer belang hechten aan 
hun mimsterzeteis dan aan de 
belangen van hun volk Indien dat 
volk bij de eerstkomende gelegen
heid met de moed zal opbrengen 

deze hypokneten een ondubbel
zinnige afstraffing te geven dan 
zal het voortaan ook met langer 
meer moeten klagen dat het in de 
steek wordt gelaten door zijn 
eigen leiders Het zal die leiders 
dan zelf hebben gewild 

M -P M, Molenstede 

HET IS NU GENOEG 

BIJ de ASLK is er een en ander 
veranderd In Schaarbeek met 
Dat zulks eens te meer een zwa
re nederlaag is voor de Vlamin
gen, weet iedereen De vraag die 
ik mij hierbij stel, is kan een poli
tieke partij, die vijfhonderddui
zend kiezers achter zich heeft, 
daar dan echt mets tegen doen"? 
Men heeft qoed konsekwent te 
Zijn en 't politieke spel te spelen 
als zulks geen aarde aan de di|k 
brengt Men heeft goed allen aan 
hetzelfde zeel te trekken als men 
het kortste eind in handen houdt 
Naar mijn mening zijn het steeds 
weer de Belgen m Vlaanderen 
die de Vlamingen kaakslag na 
kaakslag laten inkasseren Als 
blijkt dat binnen het Belgisch ka
der voor de Vlamingen al tiental
len jaren mets te rapen valt, dan 
vraag ik mij af of wij dat Belgisch 
bestel nog langer als bestaande 
moeten beschouwen 

F M , Berlaar 

met zwaar getild wordt aan groe
pen als V M O en Amada die over
komen als het strikt lokale pro-
dukt van een bepaald soort Ant
werpse folklore En in VU-kringen 
wordt nogal gemakkelijk gezegd 
dat het vandalisme van dergelijke 
groepen of nog de slechte naam 
die ZIJ de Vlamingen te Brussel 
bezorgen door hun schijnmilitans-
tisch vertoon, een zaak zijn die 
respektievelijk de njkswacht en 
de Vlaamse kultuurverenigingen 
aangaat 

Nu echter de V M O zich op het 
(gemeentelijk) partijpolitieke pad 
begeeft en zich aan de zijde van 
de BSP schaart m de pogingen 
van deze partij om de VU uit het 
Antwerps schepenkollege te hou
den (zie Volksgazet van 12 juni 
1976) kan het VU-bestuur met 
verder zwijgen zonder zijn politie
ke geloofwaardigheid te verhe
zen 

M I IS het dan ook geboden dat 
de VU de onverenigbaarheid uit
spreekt tussen het lidmaatschap 
van de V M O (of de steun aan 
deze groepenng) en dat van de 
V U 

Het IS met de bedoeling een hek
senjacht uit te lokken maar wel 
duidelijkheid en vertrouwen te 
herstellen bij onze kiezers 

A M, Brussel 

OOK DE BOND PROTESTEERT 
De Bond van Grote en Jonge Gezinnen, bezorgd over 't mate-
neel inkomen van zijn leden-gezinnen, sluit zich aan bij het algemeen 
protest van de Vlaamse verenigingen, tegen de recente voor de Vla
mingen onrechtvaardige en nadelige taalkaderregeling bij de Algeme
ne Spaar- en Lijfrentekas 

De BGJG IS tevens ten zeerste bezorgd over de eventuele weerslag 
van deze nadelige regeling op de verwachte invoenng of wijziging 
van de taalkaders in andere officiële diensten waarbij de ASLK-rege-
ling als precedent zou kunnen misbruikt worden 

De BGJG IS dan ook van mening dat om dergelijke misbruiken te 
voorkomen, de splitsing van deze diensten in een nederlandstalig en 
een franstalig gedeelte dient nagestreefd te worden De strukturen 
van de BGJG zelf waar dergelijke splitsing sinds 1960 werd doorge
voerd, leveren een goed voorbeeld en overtuigend bewijs dat na split
sing alle taaibetwistingen kunnen vermeden worden en ieder deel vnj 
kan handelen naar eigen aard en vermogen 

ONVERENIGBAAR 

Ik kan best begrijpen dat de 
Volksunie het druk heeft met de 
voorbereiding van de gemeente
raadsverkiezingen Nochtans zou 
ZIJ even aandacht mogen beste
den aan de V M O 
Nu weet ik wel dat in Vlaanderen 

RECHTS OF LINKS? 

Als overtuigd en knsten Vlaming 
heb ik met verbazing kennis geno
men van het feit dat de VU 
samen met de BSP en de KP de 
begroting heeft gesaboteerd van 
de toelagen van het mimstene 
van Nederlandse Kuituur aan on
ze Vlaamse Verenigingen En dit 
onder de slagzin «Wij willen 
geen klerikaal Vlaanderen 
meer» i Mag ik er U op wijzen dat 
er sedert jaren geen klerikalisme 
meer bestaat in Vlaanderen "? 
U weet toch zo goed als ik en 
iedereen dat de overgrote meer
derheid van de Vlamingen kriste-
lijk denkt, voelt en handelt Dus is 
,het maar normaal dat de meeste 
toelagen naar de kristelijke vereni
gingen gaan 
Mag ik U vragen klare taal te 
spreken "? Met eerbied voor eenie
ders politieke- of levensovertui
ging, IS de Volksunie rechts of 
links •? Wees eerlijk spreek U dui
delijk uit I En dan zullen alle Vla
mingen weten waaraan zich te 
houden B H , Wijnegem 

L 
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KOMMCMT^R 

KNACK 

Maandag werden op een druk bijgewoonde perskonferentie 
de trofeeën overhandigd aan de drie politici die bij de 
Knack-lezers kennelijk het meest populair zijn : eerste-
minister Tindemans, minister van Financien De Clercq en 
vu-voorzitter Schiltz. 

Door een gerechtsdeurwaarder was vastgesteld dat er, 
binnen de vastgestelde termijn, 11377 geldige antwoorden 
van Knack-lezers binnenkwamen leder inzender beschikte 
over 6 toe te kennen punten 3 \oor de in zijn ogen meest 
populaire politikus, 2 voor de tweede en 1 voor de derde 

Leo Tindemans behaalde op die manier 17 787 stemmen, 
Willy De Clercq 5 485 en Hugo Schiltz 4.603. 

In rangorde volgen daarop (wij beperken ons tot de eerste 
twintig . Luc Dhoore (CVP) met 3.204 punten, Herman De 
Croo (PVV) met 2.725, Vik Anciaux (VU) met 2 038, Willy 
Kuypers (VU) met 2.075, Rika De Backer (CVP) met 2 066, 
Jozef Ctiabert (CVP) met 2 047, Willy Claes (BSP) met 1 919, 
Wilfried Martens (CVP) met 1335, Karel Poma (PVV) met 
1271, Jan Verreken (CVP) met 1.139, Frans Grootjans (PVV) 
met 1136, Renaat Van Elslande (CVP) met 1.081, Wim Jorissen 
(VU) met 1071, l\/laurits Coppielers (VU) met 722, Herman 
Vanderpoorten (PW) met 710, Neily Maes (VU) met 680 en 
Mik Babyion (VU) met 618 punten. 

Welk besluit kan men trekken uit dit gezelschapsspelletje ? 
Alvast dat een aantal VU-politici bij het lezerspubliek van 

Knack vrij populair zijn. Zij zijn met 7 bij de eerste twintig. 
De hoge score van Willy Kuypers was voor velen op de 
perskonferentie een verrassing. Uit de mond van een Knack-
insider vernamen wij dat men daar tot de konklusie was 
gekomen dat « Knack veer meer VU-gezinde lezers telde 
dan men vermoed had ». 

Duidelijk IS verder ook dat de politici die veel op het 
TV-scherm verschijnen, op de radio te horen zijn en gere
geld in de pers een beurt krijgen, duidelijk bevoordeligd 
zijn. Ook in de politiek geldt het « onbekend is onbemind 
Een en ander verklaart wasrom politici er zo happig op zijn 
ook eens op het scherm te komen 

Men kan ook besluiten dat het voor de •< gunstige bekend
heid » van een politicus voordelig is tot de regering te 
behoren. Van de 7 CVP-ers bij de twintig eerst-geklasseer-
den zijn er 5 minister of staatssekretaris, een andere is 
CVP-partijvoorzitter en slechts 1 op de 7 (Jan Verroken) is 
« gewoon soldaat ... Van de 5 PVV-ers bij de twintig eerst-
geklasseerden zijn er 3 ministers, een staatssekretaris en de 
vijfde IS de PVV-voorzitter. Bij de eerste twintig is er slechts 
één BSP-er : Willy Claes. Zo gezien is de uitslag van de 

, vu-parlementsleden zeer behoorlijk. 

BRAILLE-LIGA 
MOET FEDERALISEREN! 

Op een perskonferentie te Brus
sel heeft de « Pluralistische Ak-
tiegroep tot Kulturalizering van 
de Braille-Liga» een aantal toe
lichtingen gegeven bij de grieven 
van de Vlaamse blinden die bij 
de Braille-Liga zijn aangesloten 

De Braille-Liga is nog een lek
ker gesloten franstalig en frans
kiljons gedoe. De gemiddelde 
leeftijd, van de leden van de 
Raad van Beheer ligt ergens tus
sen de zestig en de zeventig 
jaar. De raad denkt en werkt 
negentiende-eeuws en is niet vies 
van sociale onderdrukking van 
haar leden. 

De Raad bestaat uit 25 Frans
talige en 6 Nederlandstalige le
den. Het gesloten karakter van 
de Liga wordt gegarandeerd door 
het feit dat alleen vennoten van 
de Liga kans hebben op een be-
heersmandaat, enkel beheerders 
kunnen nieuwe vennoten aandui
den. Zo blijft de cirkel lekker 
rond... 

NEDERLANDS, VREEMDE TAAL... 
Het Kultuurdepartement van de 

Braille-Liga is enkel door het Mi
nisterie van Franse Kuituur er
kend. Kulturele aktiviteiten ge
beuren enkel in het Frans. Ne
derlandstalige boeken staan in 
de biblioteek onder de «vreem
de talen .. gerangschikt. 

Het departement Onderwijs 
(door het Rijksfonds voor sociale 
reklassering van de minder-valide 
erkend) wordt door een Fransta
lige geleid, de Nederlandstalige 
adjunkt werd de laan uitgestuurd. 

Het herscholingscentrum, dat 
als Nederlandstalig erkend is, 
heeft slechts een part-time Ne
derlandstalig direkteur. Alle an
dere diensten: plaatsing, beroeps-
criéntering, studie en dokumen-
tatie, beschuttende werkplaatsen 
staan onder Franstalige leiding. 
. De Sociale Dienst wordt door 

Franstaligen geleid. De adminis
tratie en de dossiers zijn Frans
talig net zoals de telefoonge
sprekken. 

De Koninklijke Maatschappij tot 
bijstand dt^r Blinden wordt uit

sluitend door Franstaligen en 
franskiljons geleid. 

De Belgische Unie van visueel 
gestoorden van de Braille-Liga 
heeft dezelfde Franstalige voor
zitter als de Liga zelf. De direk-
trice-generaal en haar twee ad-
junkten zijn Franstalig net zoals 
de afgevaardigde-beheerders bij 
de verschillende departementen 
van de Braille-Liga allen Fransta
ligen zijn. 

Het Socio-kultureel dienstbe
toon te Gent gebeurt in het Ne
derlands, het verhaal, de beslis
singen en de briefwisseling in 
het Frans. Het beschermkomitee 
te Gent is Franstalig. Het dienst
betoon voor Vlaams-Brabant en 
Zuid-Limburg (de Voerstreek in
begrepen) valt o(ider Bruxelles... 

« SLUIKWEKK » 
De Braille-Liga heeft twee be

schuttende werkplaatsen, één te 
Gent en één te Charleroi, beiden 
zijn verlieslatend. De beide lokale 

komitees werd gevraagd zich 
daarover te beraden en beslissin
gen te nemen. Het komitee van 
Charleroi vroeg de handhaving 
van de werkplaats. Het Gents ko
mitee kwam niet bijeen. Een ge
deelte van de 20 Gentse blinden 
werkt nu in Brussel. De rest 
werkt zogezegd thuis maar in fei
te in de gesloten werkplaats te 
Gent waar ze aan «sluikwerk •. 
doen, iets waar de Braille-Liga 
zich officieel tegen verzet... 

Tussen haakjes : de winkettrons, 
de bestellingfiches en de ontslag
brieven zijn te Gent Franstalig, 
de lidkaarten... tweetalig ! 

Het komitee te Gent vergadert 
en notuleert steeds in het 
Frans... 

V^aarom in de pluralistische ak-
tiegroep geen visueel-gehandi-
kapten zijn is duidelijk. Geen en
kele blinde durft ook maar iets 
ondernemen tegen de Braille-
Liga. Het is zo dat bedrijven die 
een visueel-gehandikapte in 
dienst willen nemen zich tot de 
Liga wenden. Dwarsliggers maken 
dan helemaal geen kans meer... 
Het is daarom goed dat de vak
bonden zich met deze zaak zijn 
gaan bemoeien. 

In juli 1975 werd bij de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht een 
klacht neergelegd. De Braille-Liga 
verweert zich door te zeggen dat 
zij een Vereniging zonder Winst
oogmerk is. Kan best, zegt de 
Aktiegroep, maar de Liga heeft 
een BTW-nummer, produceert en 
verkoopt en dient zich dus aan 
het dekreet dat de taalwetgeving 
in het bedrijfsleven regelt te hou
den. 

VLAAMSE VLEUGEL I 
Feit is dat niet langer meer 

kan geduld worden dat een semi-
offlclële Instelling als de Braille-
Liga (onder bescherming van 
koningin Fabiola) nog langer met 
Vlaamse mensen kan spotten en 
hen werkelijk als derderangs be
schouwt. Ook hier zal het zijn 
dat de meeste gelden uit de 
Vlaamse portemonee komen en 
dus navenant financieel moet 
verdeeld worden. De Braille-
Liga heeft echter tot nu toe 
steeds geweigerd de cijfers van 
het aantal aangeslotenen (blin
den en niet-blinden) bekend te 
maken. Zij zal wel weten waar
om... Daarom is de oprichting 
van een Vlaamse vleugel, door 
de aktiegroep voorgesteld binnen 
de Braille-Liga een dringende 
noodzaak! 

Maurits VAN LIEDEKERKE 

DE AANVAL IS DE BESTE VERDEDIGING 
Het IS tekenend : wanneer de 

Volksunie de wind m de zeilen 
heeft, wordt er in de kleurpart i jen-
pers alt i jd gewag gemaakt van 
moei l i jkheden of verdeeldheid in 
de Volksunie. 

In de Volksunie, en in de Volks
unie alleen, zou men nooit mogen 
diskussieren over taktiek of over 
de beste bezett ing van bestuurs-
funkties. 

fvlen zou dus wil len dat we een 
demokrat ische parti j zouden zi jn, 
maar dat toch ergens één man 
alles zou strooml i jnen. 

Dit is nu in de Volksunie nooit 
het geval geweest. Over taktiek en 
over taakverdel ing wordt er ge
lukkig geregeld gediskussieerd tot 
de verantwoordel i jke organen een 
beslissing nemen waar men zich 
dan demokrat isch bij neerlegt. De 
meerderheid heeft dan haar ver
antwoordel i jkheid opgenomen. Zij 
kan bewijzen dat ze geli jk heeft. 

Wanneer ik terzake een bepaal
de mening heb is het niet mijn ge
woonte, die te verbergen. Wat ik 
nooit gedaan en nooit zal doen, 
zoals het een overtuigd democraat 
past. 

Dat zi jn echter allemaal b i jkom
stige dingen in een partij zoals de 
Volksunie, waar kongressen en 
part i j raden de grote beleidskeuzen 
en de takt ische opstel l ingen bepa
len. 

Hoofdzaak is de str i jdbare 
Vlaamse geest van de parti j en de 

trouw aan de hoofdpunten van ons 
program. Zo onder meer aan het 
federal isme, aan de amnestiege-
dachte en aan de beveil iging van 
ons Vlaamse grondgebied rond 
Brussel en langsheen de taalgrens. 

Aan de taalwetten, als echte op
lossing, hebben wij nooit geloofd. 
Zij kunnen een stap in de goede 
richting betekenen zo ze worden 
toegepast. 

Aan de overtuiging en aan de 
wi l , om ze toe te passen bij de tra
dit ionele part i jen hebben we ech
ter alt i jd getwi j fe ld. 

En terecht zoals het thans weer 
met klank werd bewezen in de 
zaak Nols. Het is nog niet In orde 
met de wet te Schaarbeek maar 
ondertussen werd weer een nieuwe 
pri js betaald, in de Spaarkas : 150 
betrekkingen I 

Nooit houdt het op. 
Wij hebben Hertoginneda! ge

kend in 1963 en het begin van de 
verfransing van de 6 randgemeen
ten. Wij hebben toen de randfede-
raties gekregen als « d e gordel 
van smaragd », zoals het t r iomfan
teli jk heette bij de CVP-ers. Die 
gordel rond Brussel werd wegge
rukt bij de wet van de samenvoe
gingen van de gemeenten. Wij 
hebben de bewegingsstrategie ge
kend van Van Elslande toen de 
vri jheid van het gezinshoofd werd 
doorgevoerd. Wij zien er de gevol
gen van in het onderwi js te 
Brussel. 

Wij hebben 50 % van alle hoge 
ambten en 50 "/o van de ministers 
aan de Franstal igen moeten geven, 
plus de dubbele meerderheden en 
de alarmbel len. Wij hebben bij wet 
daarvoor 50 % van de hogere amb
ten in de gemeenten van hoofd-
stad-Brussel gekregen doch op de 
hoogste trap zijn daar 7 0 % Frans
tal igen en slechts op de laagste 
en slechts betaalde trap kr i jgen 
de Vlamingen hun 7 0 % . Dat is 
Brussels evenwicht. 

Minister De Saeger, jarenlang 
aan het hoofd van Volksgezond
heid, laat toe dat ondanks de wet 
die 5 0 % Vlamingen voorop zet 
dat 575 Franstal ige artsen staan 
tegenover 125 Nederlandstal igen 
in de Brusselse KOO-kl in ieken. 

De Vaste Kommissie voor Taal
toezicht, ooit tr iomfal ist isch door 
de CVP het sluitstuk van de taal
wetgeving genoemd, kreeg In 1969 
een knak van de CVP — Wilfr ied 
Martens noemt dat nu een fout I 
— en wordt thans door de CVP 
verder ondermi jnd. 

De CVP, die de Vlaamse meer
derheid verkwanseld heeft bij de 
grondwetsherziening o m s t r e e k s 
1970, drukt de Vlamingen thans 
overal in de minderheid. Zelfs op
nieuw bij de verdel ing van de 50 
mil jard van het gemeentefonds 
waar het Vlaams aandeel van 51 % 
nog verminderd werd tot 48 %. 

Daar worden we gerold zoals 
we worden gerold bij de verdelingi 

van de kredieten voor hoger on
derwijs, wetenschappel i jk onder
zoek, openbare werken, streekont-
wikkel ing en noem maar op. 

Het valt dan ook niet te ver
wonderen dat steeds minder Vla
mingen geloven dat de CVP met 
Wilfr ied Martens en Leo Tindemans 
anders is geworden. 

Ook zij en zelfs gemakkel i jker 
dan hun voorgangers gaan door de 
knieèn wanneer de afdreiging van 
de PSC of van het RW beg in t 

Niet te verwonderen dat in de 
jongste weken weer een schok 
door Vlaanderen ging en dat bij de 
Vlaamsgezinden opnieuw een ruk 
naar het radikalisme plaats vond. 

Gedurende enkele jaren had 
Vlaanderen, str i jdensmoe, gedacht 
dat het vanzelf zou gaan. 

Het weet thans dat dit niet zo 
is, dat we geen enitel geschenk 
krijgen, en alleen maar trappen en 
klappen zolang geen radikale 
Vlaamse partij fors oprukt. Vlaan
deren heeft het lot dat het ver
dient. Begoochelingen worden in 
de politiek betaald. Slechts onver
poosde harde strijd zal ons bren
gen daar waar we, verlost van de 
franstalige afdreiging, ons zelf 
kunnen zijn : een zo sterk moge
lijke federale staat met de ruimst 
mogelijke bevoegdheden in eigen 
handen. Wie zich niet verdedigt en 
niet aanvalt krijgt klop. 
Slechts wie vecht kan winnen. 

senator Wim JORISSEN 
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ITALIË IN EEN PAT-SITUATIE 
De parlementsverkiezingen 

in italié hebben niet de door 
velen (weliswaar in uiteenlo
pende richtingen) gewenste 
aftekening gebracht. 

Als gevolg van de bijna 
stelselmatige elektorale op
gang van de kommunisten die 
zich tevens losser van Mos
kou en gematigder opstellen 
en de steeds scherper kritiek 
op de korrupte christen-demo-
kratie, wier elektorale waarde 
daalde naarmate deze van de 
kommunisten steeg stond het 
bijna vast dat de kommunisten 
Italiè's grootste en sterkste 
partij zouden worden. Reeds 
zag men hen in de 'regering 
zetelen, na het « historisch 
kompronis» met de tweede 
partij geworden kristen-demo-
kraten. De waarschuwingen 
vanuit Washington en de ban
bliksems uit het Vatikaan 
kleurden het geheel nog dra
matischer. Reeds werd West-
Europa onder de voet gelo
pen, want de vijand stond al 
met één voet m huis. 

Italië mag dan het paradijs 
van de belcanto en van de 
opera zijn, de reaktie van het 
kiezerskorps vorige zondag 
en maandag was veel pro
zaïscher. Er deed zich in bei
de kampen een polarisering 
op de twee grootste partijen 
voor . de kommunisten slorp
ten stemmen op van de socia
listen en de sociaal-demokra-
ten, de kristen-demokraten 
staan precies op hun stellin
gen terug van 1972, toen ze 
eveneens 38,8 % der stemmen 
behaalden Uit schrik voor het 
« rode gevaar» heeft een aan
tal kiezers, die in 1972 deser
teerden, de rug gekeerd naar 
de neo-fascisten, de liberalen 
en de republikeinen, om de 
kristen-demokratische schaap
stal weer te vervoegen. 

De enige echt winnende 
partij is de kommunistische, 
die van 22,6% (1953) naar 
27,2 Vo ('72), 33,4% (75) vo
rig weekend naar 3 4 % steeg, 
een geringe vooruitgang dus 
tegenover de uitslagen van de 
gewestelijke verkiezinen in 
1975. De DC (Democratia 

Christiana) staat met 38,8 % 
terug op het peil van 1972 en 
won tegenover 1975 3,5 Vo te
rug (35,3). In 1953 behaalde 
de DC nog 40,1 procent. 

Tussen beide koplopers is 
er thans weer een verschil 
van ± 4,5 %, voordien slechts 
1 Vo. 

Al IS het moeilijk en voor
barig nu reeds besluiten te 
trekken, toch kunnen we vast
stellen dat het Italiaanse kie
zerskorps niet voor het « his
torisch kompromis >> heeft ge
stemd en dat m feite de DC 
opdracht kreeg met gematigd 
links een regering te vormen. 

Niet dr DC werd wegens kor-
ruptie afgestraft dan wel de 
twee socialistische partijen, 
wier verdeeldheid en wier 
koordendans (in en uit de 
koalitie) door het elektoraat 
wordt afgekeurd. 

Wij menen dat de DC een 
allerlaatste kans kreeg, om 
het bewind in handen te be
houden, maar dan én 'met 
nieuwe mensen én met een 
overtuigende anti-korruptiepo-
litiek. Dat lijkt de bedoeling 
van de kristen-demokratische 
kiezers te zijn geweest. Volgt 
de partij deze duidelijke wenk 
niet, dan zal zeer waarschijn
lijk datgene gebeuren wat ve
len vorig weekend al verwacht 
hadden nl. een afgetekende 
kommunistische doorbraak. 

Intussen is de ontgooche
ling groot bij de liberalen en 
lepublikeinen (vooral deze 
laatsten hadden winst ver
wacht). De achteruitgang van 
de socialisten lijkt eerder nor
maal • te vaak werden ze be
last met taken, die ze niet aan
konden of aandurfden en 
waardoor ze dan ook meestal 
de talrijke regeringskrises uit
lokten wat de linkse kiezer 
hen blijkbaar deze keer zwaar 
aangerekend heeft. 

Tot besluit nog dit ; ook al 
zetelt de kommunistische par
tij niet in de regering feit is 
dat van alle sinds 1945 goed
gekeurde wetten daarvan 
70 % met de steun van Ber-
linquers partij werden goed
gekeurd. Vermits Berlinguer 
maandagavond nog steeds be
klemtoonde, dat « partijen die 
in het volk wortelen moeten 
samenwerken » ziet men daar
in een vingerwijzing, nl. dat 
de kommunisten geen harde 
opoositie zullen voeren. De 
DC zal het trouwens zo al niet 
onder de markt hebben 

r 

RUSSISCH 
DAGBOEK 
De voorlaatste dag staat ons een grootse 
ontvangst te wachten vanwege de Sovjet-
vrouwen Vrouwen uit alle mogelijke beroe
pen zijn aanwezig, zodat wij vragen kunnen 
stellen op alle vlakken Het is wel opvallend 
dat de akademisch geschoolde vrouw de 
hoofdtoon voert De gewone arbeidster is 
met een vergrootglas te zoeken 
Opvallend is eveneens, dat de kommunisti
sche maatschappij het klasseverschil niet 
heeH kunnen uitwissen Wat er langs de 
voordeur uitgegooid wordt, komt langs de 
achterdeur weer binnen Voor wie zijn de 
datscha's aan de Kaspische en de Zwarte 
Z e e ' Wagens met chauffeur staan toch 
ook ter beschikking van partijfunktionans-
sen "̂  Tussen intellektueel en arbeider is er 
nog altijd een geestelijke kloof en geen 
kommunisme heeft daaraan iets veranderd 
Waarom worden de dne woordvoerdsters 
van onze afvaardiging (Vlaanderen, Bruè-
sel, Wallonië) anders behandeld ' Zij wor
den met in dezelfde hotels ondergebracht 
en genieten duidelijk van meer voorrechten 

dan het geheel van de afvaardiging Er 
wordt terug een hiërarchie geschapen in 
de Sovjet-Unie 
Voor het vragen stellen heeft er eerst nog 
een kleine plechtigheid plaats Felicie en 
Liliane, de twee frankofone vrouwen die in 
het kamp van Ravensbruck hebben geze
ten, zien na dertig jaren voor de eerste 
maal Russische lotgenoten terug Het is 
vanzelfsprekend voor deze vrouwen een 
ontroerend weerzien De Belgische vrou
wen krijgen eveneens een dekoratie we
gens heldhaftig gedrag en menige traan 
wordt weggepinkt Zelf zit ik zeer onbe
haaglijk op mijn stoel Ik zou best die ontroe-
nng kunnen aanvoelen hebben, indien die 
plechtigheid met had plaats gehad in een 
land waar uitgerekend zoveel mensen van 
hun vrijheid beroofd zijn in werkkampen en 
psychiatrische instellingen Ik word door 
vele vragen bestormd Doen die mensen 
a l s o f Weten zij het met of willen zij het 
niet weten ' Of weten zij het maar al te wel 
en ligt in die huldiging een stil protest tegen 
alle koncentratiekampen ' 
Zolang men met luidop vragen dienaan
gaande kan stellen, loopt er toch iets funda
menteels fout 

Uit tainjke algemene vragen die nadien 
gesteld worden komt o m naar voren dat 
de alleenstaande vrouw en in ieder geval 
de ongehuwde moeder het beter heeft dan 
bij ons De alleenstaande vrouw kan alle 
wegen uit en knjgt met dadelijk de stempel 
van «oude jonge dochter» zoals bij ons 
Een ongehuwde moeder wordt op dezelfde 
wijze behandeld als de gehuwde en heeft 
zelfs prioriteit wat werkgelegenheid en 
vakantie betreft 

Loonsverhoging hangt af van het aantal kin
deren en vanaf het derde kind wordt er een 
kindertoelage verstrekt Het onderwijs is 
gratis De pensioengerechtigde leeftijd is 
55 jaar Het pensioen bedraagt 60 t.h van 
het laatste loon Verder werken mag, dit 
betekent loon én pensioen 
Als Magda vraagt wat er gedacht wordt 

over homofilie, wordt de ondervraagde 
junste rood van woede Zij vindt het blijk
baar een onbetamelijke vraag De Russi
sche wetgeving aanziet homofilie als een 
misdaad en het wordt dan ook zwaar 
gestraft, alhoewel men minder streng is 
voor Lesbische vrouwen De Sovjet-vrou-
wen kunnen maar met begrijpen dat men in 
het Westen homofielen wenst te integreren 
in de maatschappij 

Laatste dag ' O, wanhoop, de regen heeft 
plaatsgemaakt voor sneeuw Er wordt een 
bezoek gepland aan het Kremlin en aan 
de metro Het weer is van die aard, dat het 
met mogelijk is lange tijd het Kremlin langs 
de buitenzijde te bekijken en de uitleg 
van de gids te aanhoren Wij rennen letter
lijk de kerken binnen, waar het tenminste 
warm is 
De tsaren met hun hofhouding woonden 
weliswaar in St-Petersburg (het huidige 

Leningrad) maar de kroning en de begrafe
nis had plaats in de kerken van het Kremlin 
De rijkelijke en kunstzinnige versienng met 
gouden ikonen is enig om zien De grond 
bestaat uit prachtige lapissteen en is even 
mooi gebleven als vier eeuwen geleden Tal
rijke tsaren hebben er hun laatste grafste
de, o m ook de zoon van Iwan de Verschrik
kelijke Nu zijn de kerken musea en verga
dert de Opper-Sovjet in het Kremlin, waar 
ook Lenin een tijd gewoond heeft 
Van het Kremlin gaat het naar de beroem
de metro Deze metro is inderdaad een uni
cum, waar de Russen terecht fier mogen 
op zijn Met de metrotrein kun je voor 2,5 fr 
heel Moskou rondrijden Elk station is 
anders Dit betekent, de ene keer wit mar
mer, de andere keer roze, dan weer gespik
keld Ook de grond bestaat telkens uit ande
re kostbare steen Het ene station vertoont 
prachtige mozaïeken, het andere gekleurde 
brandglasramen Reliefs stellen een andere 
maal de Russische geschiedenis voor Alles 
lijkt perfekt afgewerkt De verwarming 
bedraagt winter en zomer 16° De luchtver
versing werkt degelijk, heel wat degelijker 
dan in Parijs 

Eigenaardig is wel dat de Moskouse metro 
— die tenslotte een station is — .X)p een 
paleis gelijkt, terwijl hun grootwarenhuizen 
onafgewerkte en zielloze stations lijken te 
zijn Begrijpe, wie begnjpen kan 
Was de sneeuw alweer oorzaak van de 
vertraing ' In ieder geval ruim een uur te 
laat stijgen wij op — ditmaal met een Aero-
flot — om na een moeiteloze vlucht over 
Riga en Kopenhagen op Zaventem te lan
den in strianede zonneschijn i 
« Weinig kon ik op dat ogenblik vermoeden 
dat Willy Kuypers zich op Russische bo
dem in verzekerde bewaring bevond. In
dien ik hem zou ontmoet hebben,had ik 
waarschijnlijk stomverbaasd aan mijn gezel
schap gezegd. « Kijk nou zeg, wat lijkt DIE 
Rus op Willy Kuypers... i» 

Hilda Uitterhoeven 
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IN 
0E 
KAMER 

ANCIAUX 

ZET TINDEMANS 

OP ZIIN NUMMER 
De fraktievoorzitter van de Volksunie 
in de Kamer heeft voor de zoveelste 
keer moeten interpelleren over de 
Schaarbeekse lokettenzaak VIk An-
ciaux zei vorige week woensdag tot 
Tindemans en zijn meerderheid, dat 
hij, zoals sommigen beweren, met met 
genoegen nogmaals deze kwestie aan
snijdt Maar de zaak blijft aanslepen 
De interpellant maakte een korte histo
riek van de meest recente evolutie en 
stelde eens te meer vast, dat wanneer 
de franstaligen een detail-eis stellen, 
de regering dadelijk de Vaste Kommis
sie voor Taaltoezicht onder druk zet, 
terwijl de Vlamingen al veertien jaar 
op een oplossing wachten voor een 
heel dossier. Bovendien heeft het 
Ganshof-maneuver tot mets gediend, 
want er is mets veranderd Ook al kan 
het publiek zich nu tot gelijk welk loket 
wenden, het loket voor nederlandsta-
ligen blijft bestaan wat de handhaving 
van de apartheid betekent 

' W i j willen weten, wat de regering 
zal doen. Wordt het mandaat van de 
heer Ganshof gehandhaafd ? Zal de
ze voor het aanbrengen van nieuwe 
borden zorgen ? Welke nieuwe toege
vingen zijn er nodig om de regering 
tot optreden te dwingen?» 

Na de interpellatie Defosset over het 
zelfde onderwerp en tussenkomsten 
van de heren Verroken en Gillet volg
de een zeer uitvoerig antwoord van de 
eerste minister, die echter het aksent 
verlegde naar het schandaal van de 
taalkaders in de ASLK, wat o a aan 
VU-voorzitter Schiltz een vinnige on
derbreking ontlokte in verband met 
het nagaan van de herkomst der 
spaargelden. De h Schiltz protesteer
de later met klem , tegen de taktiek 
van de eerste minister, de zaak van de 
loketten te verbergen achter de zaak 
van de ASLK Toen de premier be
weerde dat er geen kompensaties 
voor Schaarbeek op een ander vlak 

werden gegeven, verweet de h Schiltz 
de premier nogmaals, niet eerlijk te 
handelen door «te antwoorden op 
interpellaties die nog moeten ge
houden worden»! 

Een zelfde verwijt formuleerde de h 
Anciaux in een vinnige repliek Hij zei 
o a « Het schoentje moet wel fel knij
pen opdat de eerste minister onge
vraagd 20 uitvoerig op de kwestie 
van de ASLK inging. Maar hij heeft 
dat niet alleen gedaan omdat het 
Spaarkasschoentje wringt doch ook 
om de Schaarbeekse vis te verdrin
ken. Wij aanvaarden geen verwijten 
van koppeling van de ASLK met 
Schaarbeek, het zijn Uw franstalige 
bondgenoten die de koppeling eisten 
en deden uitvoeren. We aanvaarden 
evenmin dat de premier de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht in het ge
drang brengt Na er op gewezen te 
hebben «dat er inzake Schaarbeek al 
zo vaak vermetigingsbesluiten werden 
getroffen, die mets oplossen » beschul
digde de interpellant de premier «on
waarheden in de publieke opinie rond 
te strooien » Hij stelde ijskoud vast dat 
het arrest van de staatsraad in de 
ASLK wordt toegepast, dat voor de 
loketten te Schaarbeek met en be
schuldigde Tindemans nogmaals te lie
gen i 

WIJ citeren het slot van deze publieke 
bolwassing van de waarheidschuwen-
de eerste minister. « De premier mag 
hier reglementair komen vertellen 
wat hij wil, wij blameren zijn metode. 
We vrezen overigens dat de Vlamin
gen straks opnieuw toegevingen zul
len moeten doen om gezonder toe
standen af te dwingen in Sabena, 
ABOS, de Brusselse ziekenhuizen 
enz. Ondertussen gaan duizenden ar
beidsplaatsen voor de Vlamingen ver
loren. Maar dat raakt Uw koude kle
ren niet!!« 

DE 
iiNAAT 

• Senator Maes wees in een vraag tof 
minister De Paepe op de woekerbouw 
van appartements- en kantoorgebouwen 
in het Brusselse en bepleitte een bouw-
stop, teneinde de bewoners in de stad te 
houden en ook de teugelloze inwijking 
van frankofonen te remmen. Minister De 
Paepe (die ns. minister Vanden Boey-
nants antwoordde] achtte een bouwver
bod niet mogeli jk, althans voor kantoren 
en verwees naar een ontwerp naar het 
gewestplan, dat het wonen te Brussel 
moet veraangenamen. 

• VU-senalor Van Ooteghem wees er 
op, dat de vestiging van een asfaltbedri j f 
te Laarne In str i jd is met het gewestplan. 

De minister antwoordde dat momenteel 
een onderzoek aan de gang is en dat met 
de geuite bezwaren maar ook met de 
mogeli jkheden van tewerkstel l ing zal re
kening gehouden worden. 

• De Senaat besprak ook het wetsont
werp tot wijziging van het wetboek der 
inkomstenbelastingen. Volgens VU-sena-
tor Van der Eist zou de min is tervan Finan
ciën ontevreden zijn over het feit, dat de 
fiskale voorafbetal ingen niet aan de ver
wachtingen beantwoorden. Wanneer de 
staat de rentevoet zal verhogen voor 
belast ingspl icht igen, die geen voorafbeta
ling doen, dan komt zulks neer op een 
onrechtstreekse verhoging van de belas-
fingen. Senator Van der Eist drukte daar
over zijn verbazing uit, temeer daar het 
ontwerp ongrondwettel i jk is vermits het 
parlement zijn fiskale bevoegdheid niet 
mag afstaan. Door hef stelsel van konin
kl i jke besluiten opgemaakt door de kabi
netsraad, legt de uitvoerende macht be
slag op bevoegdheden, die normaal aan 
de wetgevende macht toebehoren. 

• Tijdens het debat over het wetsont
werp betreffende een bijvoegsel aan hef 
strafwetboek, betreurde VU-senator Van 
In dat de regering van de gemeenfefusies 
geen gebruik heeft gemaakt om de territ
oriale omschri jv ing van de vredegerech-
ten aan te passen, waarop minister Van-
derpoorfen antwoordde, dat zijn diensten 

momenteel een nieuwe < gerechteli jke 
landkaart» aan hef uitwerken zijn. 

• Hef ontwerp inzake ruilverkaveling 
voor landbouwgronden, die verloren gaan 
of ongebruikt bli jven liggen na de bouw 
van wegen en andere strukfuurwijzi-
gingen werd eveneens uitvoerig bespro
ken. VU-senafor Persyn was van mening 
dat de voorl iggende tekst als uitgangs
punt kon dienen voor een wetgevend, 
strukfureel ini t iat ief 

• VU-senafor Bergers kwam tussen in 
hef debat over hef wetsontwerp betreffen
de de reglementering van ti jdeli jke arbeid 
en interim-arbeid. Hij trad de strekking 
van het ontwerp bij, echter onder voorbe
houd. 

• VU-frakfievoorzifter Wim Jorissen 
hield een langdurig betoog ter verdedi
ging van zijn wetsvoorstel tof erkenning 
van in het Duits afgeleverde diploma's 
aan duifsfalige landgenoten 

• VU-senafor Coppieters was niet te 
spreken over hef wetsontwerp dat een 
ernstige versobering zou betekenen voor 
het vrij gesubsidieerd onderwijs Onze 
woordvoerder noemde hef ontwerp «een 
fruuk, om de doelbewuste en vri jwil l ige 
onderschatt ing van de onderwijsbegro
ting op te vangen. Hef is een regelrechte 
aanfluiting, aldus de senator, van de 
rechtszekerheid en van de ontwikkelings
kansen voor scholen». 

• In een parlementaire vraag aan minis
ter Chabert vestigde VU-kamerl id Emiel 
Vansteenkiste de aandacht op de geruch
ten nopens de toekomst van het postsor-
feercenfrum te Oostende, waarvan de per
soneelsbezetting ingevolge de afschaf
fing van bijkomende posfuifreikingen met 
150 man zou verminderen. In het beste {?) 
geval zou dat een versterking van het pen
delaarsleger zijn. Maar niet alleen om de 
sociale gevolgen mag niet getornd wor
den aan dit centrum ook met het oog op 
de toerist ische belangen van de kust mag 
men de postbedeling niet in het gedrang 
brengen, om van de handelsbelangen 
maar te zwijgen, die eveneens in het 
gedrang dreigen te komen. Daarom de 
vraag van het kamerlid, bij de definit ieve 
beslissing rekening te houden met de 
werknemers, de zakenlieden en de tiendui
zenden toeristen. 

• Bij de bespreking van hef wetsontwerp 
i.z. hervorming van de ziekteverzekering, 
vroeg VU-kamerl id Babyion wat er na de 
ronddeling van het verslag Petit zal ge
beuren. Het wetsontwerp achtte het 
kamerl id de logika zelf Spreker verheug
de er zich over dat de kontroleur niet lan
ger slechts een repressieve taak zal heb
ben doch ook een verzoenende rol zal 
spelen en vroeg tot slot nadere toel ich
t ing over de taak van de adviserende 
geneesheren in het nieuwe stelsel. 

• VU-kamerl id Somers kwam eens te 
meer tussen in het debat over de (eerste) 
kaderwet (rampenfonds) inzake schade
vergoeding aan getroffenen van natuur
rampen. Hij betreurde de traagheid waar
mee de geteisterden van Ruisbroek hun 
schadevergoeding toegekend krijgen. Hij 
eiste totale schadevergoeding en ver
heugde zich over het intrekken van de 
tekst, waarbij het de getroffenen niet 
mogeli jk was, schadevergoeding van de 
staat te eisen onder uitdrukkeli jke vermel
ding van de schuld of het in gebreke bl i j
ven van de staaf. Deze schuld is in hef 
geval Ruisbroek duideli jk als gevolg van 
de verwaarlozing van de zee- en waferwe-
rmg. 

• Mevrouw Nelly Maes (VU) protesteer
de tegen de druk, die op sommige leden 
van de magistratuur wordt uitgeoefend, 
om bijdragen te storten in het Boudewijn-
fonds. Minister Vanderpoorten ontkende 
zulks. 

• VU-kamerl id De Beul vond het spi j t ig, 
dat het wetsontwerp inzake polit iek verlof 
tot de privé sektor beperkt is. Hij betreur
de vooral dat men naar aanleiding van dit 
ontwerp nagelaten heeft, het probleem 
van de kumuls en van de onverenigbaar
heden op te lossen. Hij verzocht dan ook 
de regering het ontwerp uit te breiden tot 
de openbare sektor en kondigde hef indie
nen voor volgende week van amendemen
ten ad hoc in. 

• Met bekv/ame spoed heeft Volksge
zondheid de verplichte koepokinenting bij 
kinderen afgeschaft, nadat op gevaarli jke 
nevenwerkingen was gewezen. Het mag 
wel even onderstreept worden, dat ons 

kamerl id d r Valkeniers, herhaaldelijk van
op de kamerfribune tegen deze funeste bi j
werkingen heeft gewaarschuwd. Zijn des
kundig advies heeft bli jkbaar ter zake de 
doorslag gegeven. 

• Bij de behandeling van het wetsont
werp iz. vakantiegeld voor bepaalde groe
pen vroeg VU-kamerl id Babyion exakte 
ci jfers over de financiering van deze maat
regel. Of gaat het slechts om een intentie
verklaring ? De middelen om het ontwerp 
te financieren blijven in elk geval achter
wege. Daarom zou de VU-fraktie zich ont
houden. (RC.) 
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W I J V E R H U I Z E N 

Vana f 1 ju l i a s neemt de redak t ie v a n W I J haar in t rek in het 
k a n t o o r g e b o u w van de V U o p het Brusse lse Ba rnkadenp le in 
Al le bnefv\/isseling v o o r de redak t ie d ient vana f die d a g 
g e s t u u r d te w o r d e n naar 

REDAKTIE WIJ, BARRIKADENPLEIN 12 - 1000 B R U S S E L 
Het t e l e foonnummer w o r d t vana f d ie d a g 0 2 / 2 1 9 49 30 

ANTWERPEN 
KOMMISSIE VAN 

OPENBARE ONÖERSTAND 
O p 1 0 6 1 9 7 6 v e r s c h e e n het b e r i c h t w a a r b i j de p laa ts van 
a p o t e k e r met de rang van a d j u n k t - a p o t e k e r w o r d t o p e n -
v e r k l a a r d me t a ls s l u i t i n g s d a t u m 2 7 1976 Deze d a t u m 
w o r d t g e w i j z i g d in 157 1976, zoda t g e l d i g e aanv ragen t o t 
dan k u n n e n i n g e z o n d e n w o r d e n 

V e r p l i c h t i n s c h r i j v i n g s f o r m u l i e r en v o l l e d i g e v o o r w a a r d e n 
te b e k o m e n op de 7e A f d e l i n g - P e r s o n e e l s z a k e n van de 
K o m m i s s i e van O p e n b a r e O n d e r s t a n d , Lange G a s t h u i s 
s t raa t 39, A n t w e r p e n , ( te l 0 3 1 / 3 1 0 9 7 0 en 32 9 8 3 5 ) 

P laa t sen van o p v o e d ( s t ) e r 

D e bed ien ing van opvoed (s t )e r A l w o r d t o p e n v e r k l a a r d 
A a n v a n g s w e d d e 2 8 3 0 4 f r of 2 8 6 8 0 fr b ru to per m a a n d 
naarge lang de kand ida ten ge rech t i gd zi jn o p s tandp laa tsver 
goed ing of o p haardge ld 
Lee f t i j d svoo rwaa rden de leeft i jd van 21 jaar bere iken uiter
lijk o p 31 12 1976 en de leeft i jd van 40 jaar niet o v e r s c h r e d e n 
h e b b e n o p 1 6 7 1 9 7 6 Toepass ing de r w e t t e n van 3 8 1 9 1 9 
2 7 5 1 9 4 7 en 2 7 7 1 9 6 1 
D ip lomat ievere is ten e r k e n d d ip loma van opvoed(s t )e r (ni
v e a u hoger techn isch onderw i j s ) of d ip loma van ass is tent (e) 
in de psycho log ie 
D e kand ida ten d ienen een getu igschr i f t van g o e d zedel i jk 
g e d r a g b e s t e m d voo r een o p e n b a a r bes tuu r in te leveren 
de mannel i j ke kand ida ten tevens een mil i t ieattest 
Een b i j zondere reg lemente r ing o p de s tandp laa tsverp l i ch t ing 
18 van toepass ing 
Inschr i j v ingsrecht 120 fr 
Versch i l lende d iens t rege l ingen kunnen opge legd w o r d e n , 
even tuee l ook gedeel te l i jk i n w o o n 
Vo l led ige v o o r w a a r d e n en verp l ich t inschr i jv ingsformul ier te 
b e k o m e n o p de 7e A f d e l i n g / P e r s o n e e l s z a k e n van de K o m 
missie van O p e n b a r e O n d e r s t a n d Lange Gas thu iss t raa t 39 
A n t w e r p e n (tel 32 9 8 3 5 - 31 09 70) 
D e a a n v r a g e n d ienen o p het Sek re ta r iaa t Lange Gasthu is 
s t raa t 33 A n t w e r p e n , t o e g e k o m e n te zi jn uiterl i jk o p 
1 6 7 1 9 7 6 

GEMEENTEBESTUUR EDEGEM 
EEN B E T R E K K I N G V A N B O D E - A U T O B E S T U U R D E R IS TE 

B E G E V E N 

A a n v a n g s w e d d e 2 0 8 1 0 f r b ru to ( index inbegrepen) -|-
haa rdge ld (1 504 fr voo r g e h u w d e n of 752 fr v o o r o n g e h u w 
den) 
V o o r w a a r d e n 18-40 jaar, Belg, g o e d g e d r a g en zeden , medi 
s c h e goedkeu r ing , d ip loma lager sekunda i r o n d e r w i j s en r i jbe
w i j s ka fegor ie B 
A A N V R A G E N 

Eigenhandig g e s c h r e v e n uiterl i jk o p 1 juli 1976 a a n g e t e k e n d 
o p een pos t kan too r a fgegeven , gench t aan het Ko l lege van 
b u r g e m e e s t e r en s c h e p e n e n ve rgeze ld van vo lgende bewi js 
s t u k k e n 
— g e b o o r t e a k t e 
— nat ional i te i tsbewi js 
— bewi j s g o e d g e d r a g en z e d e n 
— eens lu idend ve rk laa rd a f schn f t d ip loma en r i jbewi js B 
— mi l i t iegetuigschr i f t 
— med ische goedkeu r i ng a fge leve rd d o o r het Prov inc iaa l 

Inst i tuut voo r Hyg iene, Na t iona les t raa t 155, A n t w e r p e n 

V E R D E R E I N F O R M A T I E -
gemeen tesek re ta r i aa t tel 5 7 0 1 18 

ANTWERPEN 
A N T W E R P E N ( a r r ) 

KOLPORTAGE 

Als laatste van de eerste reeks toch 
ten kozen wij de stad Antwerpen als 
werkterrein 
Op zaterdag 26 juni verzamelen wij 
om 14 u aan het sekretanaat van 
afdeling Antwerpen Wetstraat 12 
Deze kolportage moet een absoluut 
sukses worden daarom verwachten 
wij een sterke afvaardiging uit alle 
afdelingen van de agglomeratie 
Naast onze kaderleden dragen parie 
mentsleden en provincieraadsleden 
zeker bij tot dit sukses 

VERSLAG KOLPORTAGE BER-
CHEM 
Zondag 1306 76 Een 20-tal onver 
moeibaren verzamelen om 9 u 30 aan 
Berchem-Station Doel van de bijeen
komst enkele wijken van Berchem 
bezoeken om het speciale <• WIJ-num 
mer en het wekelijkse nummer aan de 
man te brengen 
Na een tweetal uren lezen weer een 
400 huisgezinnen over de VU Op een 
gegeven moment was het sukses 
kompleet want onze verkoopploeg 
werd waar ze ook gingen begeleid 
door een heuse BSP-harmonie Ge 
makkelijk was het wel want de deu
ren gingen vanzelf open Als stunt kan 
dit wel tellen maar of de andere partij 
dat ook vindt weten we met 

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

VERKIEZINGEN 
Al onze bestuursleden beschikken 
over een steunlijst waarop u kan inte
kenen Ook op het sekretanaat ligt de 
lijst op ü te wachten U kan ook stor 
ten op K B 404-3036801-74 van VU-
Antwerpen-Stad 
BUSSERS 
Helpende handen zijn steeds welkom 
Antwerpen is groot i 
WIJKVERGADERING 
Op Luchtbal voor leden en sympati-
santen op maandag 28 juni in het 
lokaal Parochiecentrum om 20 u 30 
Canadalaan 
VUJO 
Kontaktadres juffrouw Erika De Mot 
te Venezuelastr 6 91 2030 Antwer 
pen met telefoon 42 36 84 (na kantoor 
uren) 

B O O M 

UITSLAG V U TOMBOLA 

0305 0070 5707 2348 0670 2074 2459 
0028 0888 0089 1858 4621 4274 4468 
1890 5205 5008 3432 3460 2115 3064 
2990 5067 1634 2355 2185 0021 4250 
0880 2971 0429 0230 2013 1103 5432 
3177 0635 0153 1947 5331 3014 2038 
1221 5348 0027 2567 
De prijzen kunnen afgehaald worden 
in het Vlaams Huis Nele Wilgenstraat 
te Boom 

WELKOM 
Openingsuren van ons lokaal «Nele» 
zaterdag vanaf 19 u zondag vanaf 
10 u donderdag vanaf 20 u 

B O R G E R H O U T 

IJZERBEDEVAART 

Aanplakbneven voor de IJzerbede

vaart van 4 juli e k zijn te bekomen op 
ons sekretanaat Statielei 8 op dins-
donder- en zaterdagen van 10 tot 
15 u 

GULDENSPORENVIERING 
De gemeentelijke guldensporenher 
denking heeft plaats op woensdag 7 
juli ek te 20 u in de gemeentelijke 
sporthal Plantin- en Moretuslei Bor
gerhout De keurgroep Agiaja uit 
Brugge brengt een kleurnjk festijn 
van vlaggespel mime en koreografie 
Een avond die voor iedereen een 
revelatie zal zijn De toegang tot dit 
feest IS volledig gratis Uw talrijke 
opkomst staat mede borg voor het 
succes van deze vienng 
BEVLAGGINGSAKTIE 
Op onze hoogdagen als Zangfeest 
IJzerbedevaart 11 Juli of plaatselijke 
vienngen e d moet er massaal met de 
Leeuw gevlagd worden i Dit jaar 
meer dan ooit Wie zich nog een leeu-
wevlag wil aanschaffen kan steeds 
terecht op ons sekretariaat (zie bo
ven) of bij Frans Dirks K Van den 
Oeverstraat 26 Prijs 450 fr 

D E U R N E 

11 JULI VIERING 
Kleinkunstavond met Jef Eibers en 
gastspreker Hugo Schiltz op vnjdag 
9 juli 1976 om 20 u in het Vlaams Kul 
tureel Centrum «Trefpunt» Turnhout 
sebaan 28 te Deurne Bestel tijdig uw 
toegangskaarten aan 50 fr bij de 
bestuursleden in « Trefpunt» of telefo 
nisch op nummer 2537 60 

VU-VROUWENKRING DEURNE 
Organiseerde op zondag 13 juni een 
natuurwandeling voor het hele gezin 
Een verslag hieromtrent volgt Voor 
inlichtingen over de «VU-Vrouwen-
knng» kunt U terecht bij Mevr De-
drie-De Grave Ergo de Waellaan 28 
Deurne Zuid (Tel 2131 29) 
HET V L A A M S KRUIS 
Organiseert een kursus EHBO in lo 
kaal Trefpunt gedurende de maand 
september Geïnteresseerden dienen 
kontakt te nemen met Daniel J de 
Knijf Ruggeveldlaan 654 Deurne (tel 
25 3760) 

E K E R E N 

VLAGGENAKTIE 
De Vlaamse vlag is het zinnebeeld 
van onze stnjd Een overtuigde Vla
ming bezit een leeuwevlag Inlich 
tingen betreffende de aankoop van 
een « echte» leeuwevlag zijn te beko 
men op het VU-Sekretariaat Geesten 
spoor 72 Ekeren Tel 41 0441 
IJZERBEDEVAART 
Heeft plaats te Diksmuide op zondag 
4 juli e k om 11 u Ten zeerste aanbe 
volen I 

H O B O K E N 

IJZERBEDEVAART 
Vlaamse kulturele kring «Jan Peet-
ers » legt een autobus in op zondag 4 
juli Kostprijs 160 fr per persoon 
dnnkgeld inbegrepen Vertrek te 
07 u op Kioskplaats voor politiebu 
reel Inschrijvingen bij Jos Van den 
Nieuwenhof St-Bernardsesteenweg 
793 tel 27 2848 en V N C bij Clem 
De Ranter Steynstraat 85 tel 
2772 78 

K O N T I C H 

UZERBEDEVAART 
Naar jaarlijkse traditie legt VOS-Kon 
tich een of meerdere autocars in Wie 
deze biezondere uitstap wil meema
ken kan zich laten inschnjven bij Jan 
Longin Hofstraat 46 Kont Centr tel 
57 0188 Mon Ruymaekers Vlieren 
paal 25 Kont Kaz tel 57 44 50 Hugo 
Van Dessel Waarloosveld 48 Waar
loos tel 051 31 1004 Het vertrek 
wordt voorzien om 6 u 15 aan de 
Sint-Martinuskerk Kontich Deelne
mers van Waarloos Edegem en Kon
tich Kazerne worden vooraf opge 
haald Deelname 150 fr voor leden 
V O S 160 fr voor met leden 

B E V L A ( j t j l N ( j b A K I I E 
W I J vlaggen op zondag 4 juli IJzerbe 
devaart en op 11 ju l i ' Vlaggen te 
bekomen op het plaatselijk sekreta
naat van de nat bevlaggingsaktie v a 
Ferre De Beukelaer Duffelsesteen-
weg 22 tel 57 0982 

M E R K S E M 

HOERA I T IS EEN JONGEN 
Aan dit toneelstuk moeten we denken 
toen we de geboorteaankondiging la 
zen van Maarten de eersteling van 
Leo en Liliane Eeckhaut Vermeulen 
De hartelijkste gelukwensen voor de 
gelukkige ouders komen vanwege de 
V U mandatarissen en het afd be
stuur maar vooral en zeer speciaal 
vanwege onze Dames afdeling Vrou
wen van Vandaag voor hun voorzit
ster 

IJZERBEDEVAART 
Er zijn nog slechts enkele plaatsen 
beschikbaar in de autocar die de 
Merksemse bedevaarders naar Dik
smuide zal brengen op 4 juli e k Hier
voor kan men nog inschnjven m VI 
Huis Tijl Bredabaan 198 op het VU-
sekretanaat Trammezandlei 11 of bij 
Jan Vinken Akkerbouwstr 71 De 
deelnameprijs bedraagt 200 fr voor 
de volwassenen en 100 fr voor de kin
deren tot 12 jaar We vertrekken aan 
VI HUIS TIJI om 7 u 15 stipt nadat we 

eerst de mensen hebben opgeladen 
die wachten aan de kerk van O-L -
Vrouw van Smarten (6 u 45) aan St -
Jozefkerk (6 u 50) en aan Victor 
Roosensplein (6 u 55) 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 1011 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 Gent 

Tel 091/22 45 62 
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M E R K S E M 

11 JULI LEEUWENDAG 
Graag willen we hier nogmaals onze 
oproep herhalen om op 11 juli de 
gevels te bevlaggen (met de Leeuw 
natuurlijk wat dacht U) Onze men
sen kunnen misschien hun vlag reeds 
uithangen wanneer ze thuis komen 
van de vienng in Zaal Tijl die begint 
op zaterdag 10 juli vanaf 20 u 30 
Wie de vonge vieringen reeds mee
maakte weet al dat het er gewoonlijk 
gezellig aan toegaat Voor wie het 
nog met heeft beleefd wordt het dan 
ook hoog tijd om er dit jaar mee te 
beginnen 
Op zondag 11 juli wordt de jaarlijkse 
Herdenkingsmis vanwege het Ge
meentebestuur opdgedragen om 
10 u in St Bartholomeuskerk We no 
digen al onze gelovige leden en sym-
patisanten uit deze h mis bij te 
wonen 

W I L R I J K 

WIJKVERGADERING 156 
Tijdens deze geslaagde (3de) wijkver
gadering werden vooral de proble
men van het Centrum besproken Wal
ter Decoene opende nochtans met 
een diareeks over de aftakeling van 
de Groenenhoek een schande waar 
aan snel een einde dient gesteld 
Pol Van der Gucht gaf in weinig woor 
den de problematiek van het Centrum 
weer waarna de diskussie snel een 
aanvang kon nemen Eddy Gaublom 
me rondde het geheel af en bracht 
enkele konkrete aktiepunten naar 
voor 

Het IS onze bedoeling dit soort verga 
deringen ook NA de verkiezingen 
verder te zetten Op dat ogenblik zul 
len WIJ ons uiteraard beperken tot een 
enkel deelprobleem per vergadering 
en zullen wij ons nchten tot de betrok 
ken wijkbewoners 

W O M M E L G E M 

DEN KLAUWAERT i 
Tijdens een receptie die plaatsheeft 
op zaterdag 3 juli 1976 te 11 uur zal 
«Den Klauwaert • worden geopend 
Feestelijk i 

Want onze VU-afdeling heeft dan een 
' eigen lokaal»' 
Tijdens deze receptie zullen wel
komst en andere woorden gespro 
ken door enkele bestuursleden van 
onze afdeling waarna algemeen voor
zitter Hugo Schiltz — behoudens 
onvoorzien belet — «Den Klau 
waert» zal inpraten en het simbolisch 
••lint» zal knippen 
Einde der receptie is voorzien om 
streeks 13 uur 
Na de officiële opening houden wij 
«open deur» gedurende de hele 
Wommelgemse Kermisdriedaagse 
jaarmarkt maandag inbegrepen (3 4 

5 juli] 
Alle vnenden van de VU worden 
langs deze weg uitgenodigd tot een 
bezoek aan Den Klauwaert Das 
straat 23 te Wommelgem centrum 
Uw bezoek weze een hulde aan die 
genen die door hun inzet en medewer 
king op elk vlak deze feestelijke inge
bruikneming hebben mogelijk ge
maakt Het Wommelgems afdelingsbe
stuur van de Volksunie heet U daar 
voor <• Hartelijk Welkom >• 

Z W I J N D R E C H T 

Traditiegetrouw legt onze afdeling 
een busreis in naar de IJzervlakte 
Vertrek 6 u 30 aan het Vlaams Huis 
Na de plechtigheid njden wij door 
naar Alvenngem Gezamenlijk middag
maal in feestzaal t Vlierhof Daarna 
keren wij huiswaarts via de Vlaamse 
Ardennen Terug rond 23 u Prijs auto
bus 165 fr middagmaal 185 fr Inschrij
vingen bij ons gemeenteraadslid Piet 
Sevenns Vlaams Huis Polderstraat 
15 

M E C H E L E N 

IJZERBEDEVAART 
De VU afdeling Mechelen hennnert 
aan de vorige oproep voor de IJzerbe 
devaart op 4 juli ek U kunt zich laten 
inschrijven in de «London Tavern» 
Vijfhoek Prijs 140 fr verdere inlich
tingen aldaar Tel 015-41 1598 

VOORDRACHT 
W I J vragen ook uw aandacht voor de 
interessante voordracht over «Het 
volksnationale socialisme» door Ed-
gard Delvo op vrijdag 25 juni e k in 
het Vlaams Huis Brigand Hoogstraat 
ingencht door het N O C in samen 
werking met Volksunie Mechelen 

GULDENSPOREMVIERING 
Dezelfde verenigingen verwachten U 

HflunD 

Ter gelegenheid van een ritaankomst van de Ronde van Frankrijk op 28 dezer 
te Bornem heeft de CVP-Burgemeester Jozef Van Eetvelt van de week welke 
deze gebeurtenis voorafgaat een « Franse Week » gemaakt Alle Bornemse stra 
ten hangen vol met de Franse driekleur Een van onze leden wilde met achterop 
blijven bij de algemene bevlaggingsoproep en hing de Bretoense vlag broeder 
lijk naast zijn Leeuwevaan 

op hun Guldensporenherdenking op 
woensdag 7 juli e k in de Oude Stads
feestzaal Merodestraat Als gastspre 
ker Wim Jonssen het geheel opgeluis
terd door onze Vlaamse zanger en 
Brusselaar Jef Eibers 

KALENDER 
Tevens herinneren wij aan volgende 
aktiviteiten m het Vlaams Huis Bri
gand Hoogstraat Tel 417939 
Kaart en schaakavond Elke dinsdag 
om 20 u door spaarkas Weir da 
Schietoefeningen Elke donderdag om 
20 u door Schuttersgilde «De Bri 
gands» 
St Maartensfonds Elke zondag om 
10 u 30 gezellig samenzijn voor vrien
den en sympatisanten 
Tafeltennis Elke zaterdag om 15 u 
Bestuursvergadering (Maandelijks] 
St-Maartensfonds (tweede vrijdaq] 
Volksunie (derde dinsdag] NAG 
(tweede zaterdag] VNJ Stuwgroep 
(derde vrijdag] NOC (Nationaal Over 
legcentrum] 

B O O I S C H O T 

DIKSMUIDE 

Traditiegetrouw zal ook dit jaar weer 
een bus ingelegd worden met bestem 
ming Diksmuide op 4 juli Deelname-
pnjs 200 fr Vertrek 6 u 30 aan zaal 
«De Kievit» Inschnjven bij Frans V d 
Broeck voor 27 juni 

S T - K A T - W A V E R 

DIAMONTAGE 

V U V A Sint-Katelijne Waver geeft op 
dinsdag 22 juni e k de klank en dia 
montage over «De gemeente bouw
steen voor een federaal Vlaanderen » 
i s m het Dosfelinstituut Plaats I n d e 
Wereld Markt 5 Beginuur 20 uur 
Nabespreking gebeurt met begelei 
ding van een stafmedewerker van het 
Dosfelinstituut 
Alle belangstellenden uit Sint-Katelij-
ne-Waver en Onze Lieve Vrouw Wa
ver en uit de omliggende gemeenten 
worden verwacht ' 

T U R N H O U T ( A R R ) 

LEDENSTAND 

Voor de hernieuwing en werving van 
leden is 30 juni de onherroepelijke ver 
valdatum de nieuwe of hernieuwde 
leden na die datum komen met meer 

JUNI 
24 Merksem . Ledenvergadering VUJO, Ontmoetingscentrum Bre-

dabaan 298 te 20 u 30 

26 Antwerpen Kolportage Bijeenkomst om 14 u aan het sekreta-
naat Wetstraat 12 

JULI 
3 Wommelgem Opening van ons eigen lokaal « Den Klauwaert», 

Dasstraat 23 om 11 u voormiddag 

10 
BOOISCHOT Guldensporendansfeest om 20 u in zaal «De Kievit» 
Inkom 50 fr met show en dansorkest The Castellos de zangers Can-
ne en Rivello orgelist Fr Heylen tombola 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

W I L R I J K 
in aanmerking voor de totaalstand 
van 1976 

LEDEN ARR RAAD 
Voortaan kan elke afdeling naast zijn 
stemgerechtigde vertegenwoor 
diger(s] ook een plaatsvervanger in 
de arr raad aanduiden Zo wordt hope 
lijk de aanwezigheid van elke afdeling 
op elke vergadenng van de arr raad 
een vanzelfsprekende zaak 
V A N MECHELEN 

Het ontslag van ex-Kultuurexcellentie 
Frans Van Mechelen heeft in de CVP 
geleid tot een ware burgeroorlog met 
alleen de dames worden bij de opvol 
ging voor schut gezet maar ook ver
tegenwoordigers van boeren en mid 
denstanders worden door het A C V 
met als volwaardig beschouwd In het 
laatste nummer van het VU ledenblad 
Kontakt verneemt u meer over deze 
knstelijke histone 

T U R N H O U T (s tad ) 

PLAKPLOEG 

Onze plakploeg zorgt er wekelijks 
voor dat de strategische punten van 
Turnhout voorzien blijven van de geel-
zwarte « Volksunie t roe f '» Kandidaat
plakkers kunnen altijd kontakt opne
men met gemeenteraadslid Lou 
Deckx Kasteelplein 26 tel 412902 

AANMOEDIGINGSFONDS 
Met klein geld kunnen we de CVP 
bonzen met klein knjgen Ons aanmoe
digingsfonds heeft heel dringend een 
stevige injektie nodig Verantwnordeli j 
ke gemeenteraadslid Rudi Beaufays 
Rodenbachplantsoen 117 rekening
nummer 413-4113891-81 van «Aan 
moedigingsfonds» op hetzelfde 
adres 

G E E L 

ASLK MOTIE 
De gemeenteraad van Geel in verga
dering op 8 juni 1976 
— Heeft kennis genomen van de 
recente regenngsbeslissing de taalka-
ders bij de ASLK te wijzigen in het 
voordeel en volgens de wensen van 
de franstaligen ondanks algemeen ne-
derlandstalig protest 
— Stelt vast dat deze beslissing over
haast werd getroffen onder druk van 
een jarenlange wetsovertreding van 
een opstandig burgemeester met mis
kenning van de Nederlandstalige Ka
mer der Vaste Taaikommissie en aan 
de hand van op zijn minst zeer aan
vechtbare gegevens 
— Stelt in dit verband vast dat een op 
zijn grondgebied gevestigd agent
schap van de NMKN krachtens over
eenkomst met het ASLK een deel van 
de vernchtingen op de ASLK spaar
boekjes moet toevertrouwen aan 
de «dienst tweetalige boekhouding» 
_ Heeft de stellige indruk dat aldus 
de bpaarverrichtingen van de Geelse 
inwoners waarvan een belangnjk aan
tal buiten hun wil nouders zijn van een 
tweetalig spaarboekje misbruikt wor
den om de taalgegevens te vervalsen 
en betrekkingen aan Vlaamse bedien
den te ontfutselen 
— Wenst terzake een onderzoek en 
een verantwoording en besluit daar
toe deze motie over te maken aan de 
Minister van Financien de beheer-
raad van N M K N en ASLK en aan de 
pers 

TINDEMANS ONGEWENST Te Wil-
njk werd zaterdag 12 juni de eerste 
steen van een «polyvalente feest
zaal» gelegd Kon de zaal zelf door 
tal van meningsverschillen tussen kol 
lege en ontwerpers en tussen de 
architekten onderling met voor de ver 
kiezingen klaarkomen dan had het 
CVP/BSP kollege er toch aan ge 
hecht — de eerste steenlegging met 
onopgemerkt te laten voorbijgaan 
Daarom had men op niemand minder 
beroep gedaan dan op Leo de Veran 
deraar 

Voor VU-Wilrijk — dat al jaren aan 
dringt op de bouw van een feestzaal 
voor meervoudig gebruik was dit de 
gelegenheid om met woord en pam 
Het duidelijk te maken hoe de Vlamin 
gen door de regering Tindemans in de 
kou worden gezet Aan de voorbijgan
gers werd volgende tekst overhan 
digd 
•< Neen Leo i U bent met welkom in 
Wilnjk I U hebt ons bedrogen i U 
oeioofde dat met U alles anders zou 
MOróen Maar 

— de Vlamingen werden nooit zo ver
nederd en achteruitgesteld als on

der Uw bewind ' 

— de Brusselse arrogantie (Nols') 
en de Waalse uitdagingen zijn 
enkel mogelijk door Uw laksheid 
en gebrek aan ruggegraat 

— U doet zich graag voor als de 
«architekt» van Europa Ochar-
me U slaagt er met eens in iets 
ten gunste van Uw eigen volk te 
verwezenlijken 

— zelfs het greintje knstelijke moed 
mist U om de sociale gevolgen 
van de repressie op te ruimen 

Neen Leo Mosselmans' Wij wensen 
U met in Wilrijk i Vlaanderen is be
schaamd om U '» 

Het feit dat Tindemans zijn kat zond 
en Rika De Backer afvaardigde deed 
mets af van de waarde van deze 
aktie «k'enkale» Rika De Backer ver
tegenwoordigt net zo goed haar lum-
melachtige CVPkol legas m deze re-
genng Vermelden we nog dat de 
plaatselijke CVP met deze aktie tij
dens dewelke nog een paar spandoe
ken in beslag werden genoemen erg 
verveeld zat i 

Wie bereidt Tindemans elders een 
• warme» on tvangs t ' 

* Z' 

Jonge man met diploma bouwkundig 
tekenaar A2 zoekt passende betrek
king in de streek van Aalst 
Jonge man vnj van legerdienst licen
tiaat germaanse 25 jaar zoekt werk 
als vertaler in de streek van Aalst 
Brussel-Gent Kontakt opnemen met 
Jan Caudron Tel 053/70 40 64 N71 

Men vraagt 
Vertrouwenspersoon voor vertegen
woordiging in «fantasie » juwelen Vrij 
van militaire dienst 
Kandidaten voor vakantie-|ob juli au
gustus september voor hulp in ver-
pleegdienst bejaardentehuis - mini
mumleeftijd 18 jaar 
Te bevragen via Kamerlid Willy Kuij-
pers Swertmolenstraat 23 3020 He
rent tel 016/229642 

Jonge A2 Elektrieker mekanieker vrij 
van militaire dienst zoekt betrekking 
Brussel Leuven Mechelen 
Kontakt via oud-senator M Van Hae-
gendoren G Gezellelaan 63 3030 
Heverlee N 7^ 

• Vakantie Soanje Appartement 
voor zes personen vnj van partikulier 
Costa Dorado Zandstrand Maand 
augustus Tel 053/21 2911 » N75 

— Juffrouw zoekt plaats als dactyto, 
(1041) 

— Juffrouw steno NEF Dactylo 
NEF met A6 /A3 diploma zoekt 
plaats (1055) 

— Jongeman A2 mechanika 
(1033] 

— Man met diploma A3 elektriciteit, 
(998) 

— Juffrouw diploma diëtiste en Dkur-
sus Zoekt werk in ziekenhuis of 
dgl (979) 

De personen die een passende be
trekking zouden kunnen bezorgen 
aan de hier vermelde werklozen wor
den verzocht ten spoedigste kontakt 
op te nemen met 
Paul Peeters 
Algemeen Sekretans VU 
Mechelseweg 62 
2920 KAPELLE OP DEN BOS 
tel 015/71 14 22 

24 JUNI 1976 
WIJ 9 
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KflL€ni 
JULI 
10 Bertem Leefdaal Korbeek D{jle 11 julibal om 20 u 30 in de 

zaal «Vrede > te Bertem Toegang 40 fr 

BAR RESTAURANT 

®e tKabeerm 
IS VIJF JAAR JONG 

Dit w o r d t t radi t ioneel gev ie rd me t 
• EEN REUZERECEPTIE V a n a v o n d (24 juni) vana f 19 u to t 

21 u 30 
• E f N V L A A M S E H A A N T J E S K E R M I S L e k k e r e haant jes 

aan t spi t g e w o o n of ge f l ambee rd V a n a v o n d (24 juni) 
vana f 22 u ook m o r g e n vr i jdag 25 juni vana f 19 u en 
z a t e r d a g 26 juni vanaf 19 u 

ALLE VLAAMSE VRIENDEN 
VAN HARTE WELKOM 

D e recept ie is natuur l i jk voo r iedereen grat is V o o r het haan 

t jesfest i jn w o r d t l iefst ge rese rvee rd per te le foon na 18 u 

A d r e s K a a s m a r k t 157 - 1810 W e m m e i - Tel 0 2 / 4 7 8 8 3 18 

W a a r d i n Julia V a n M i e g h e m V a n Cappe l len 

LEUVEN 
G E W E S T E L I J K E G U L D E N S P O R E N V I E R I N G 10 J U L I 

1 9 7 6 

Sinds vele ja ren h e b b e n de gemeen tebes tu ren en een aanta l 
kü l ture le veren ig ingen van Leuven en o m g e v i n g besl ist o m 
s a m e n een Gu ldensporenv ie r ing te houden B e r o e m d e na 
m e n als A n t o o n V a n d e r Plaetse D e Elegasten G e r a r d V e r 
m e e r s c h M o n i k a Pauwe ls Tine Ruysschaer t hebben op de 
a f f i che gepr i j k t O o k dit jaar is het van de bovens te plank i 
O m 18 u 30 ve r t rek t er in Leuven aan het s ta t ion een feestel i j 
ke o p t o c h t ingeleid d o o r de D r u m b a n d Kuns t en V e r m a a k 
uit Loven joe l D o o r de Bondgeno ten laan en de Brusse lse 
s t raa t gaat dit W a n d e l k o n c e r t naar De Bruul ( B r o u w e r s 
s t raat ) w a a r een s taand konce r t p laats gr i jpt 
O m 20 u 30 begin t de eigenl i jke Gu ldensporenv ie r i ng in de 
S t a d s s c h o u w b u r g Dit jaar me t de f inale van de j e u g d k w i s 
d ie g e d u r e n d e het schoo l jaa r w e r d voo rbe re i d met lezingen 
en voorse lek t ie H e r m a n M a e s is spel le ider en b reng t tevens 
g e d u r e n d e de pauze van dit ee rs te deel Bal lade van de 
Pos tmees te r met teks t en muziek van G e n a d e de Lille Hij 
begele id t z ichzelf met gi taar 

He t t w e e d e deel de v o o r d r a c h t k u n s t e n a a r s Jini B rasseur 
en Frans V e r d o o d t z ien V l a a n d e r e n d o o r de o g e n van b e ^ e n 
de V laamse schn j ve rs in wel l icht iets minder b e k e n o e tek 
s ten Kare l V a n de W o e s t i j n e V a n O s t a y e n A c h i l i j s M u s 
s c h e L O U I S P B o o n R e m y C van de K e r c k h o v e e hebben 
he t nu eens over het moo ie l iefl i jke V l a a n d e r e n dan w e e r 
ove r de on tgooche lende hardhe id van a r m V l a a r d e r e n 
T u s s e n d o o r z ingen w e s a m e n o l v Jan S y m o e n ^ En t i jdens 
de pauze w o r d e n er dr ie l eeuwev laggen ver loo t (zonder rode 
k l a u w e n i) 
V e r d e r een s k e t c h over de groei van de V l a a m s e mach t en 
een f i lm L e u v e n Har t van B raban t Daar in leren w e meer 
ove r de p rob lemen die z ich stel len in ons a r rond i ssemen t 
D e z e fi lm w e r d spec iaa l g e m a a k t v o o r de Leuvense Gu lden 
sporenv ie r ing en s taat onder regie van Flor S tem 
D e toegangspr i j s voo r deze v ier ing is 50 fr (25 fr voo r k inde 
ren en gepens ioneerden) M e n kan kaa r ten beste l len bij 
A n d r e V a n Hoof Ove rw inn ingss t r aa t 24 Kesse l Lo Tel 
0 1 6 / 2 5 2 0 1 4 of bij Rik M a e s O u d e Baan 129 Kesse l Lo 
Tel 0 1 6 / 4 6 6 5 1 4 

O V E R U S E 

V L A A M S K O M I T E E D R U I V E N S T R E E K 

B E Z E T C O F F E E S H O P - D E L H A I Z E 

Het Vlaams komitee Druivenstreek 
heeft zondag wat zij noemt de opera 
tie Tijl uitgevoerd Met zo n 120 perso 
nen heeft het gedurende een paar uur 
de Coffee Shop van Delhaize te Over 
ijse bezet Iedereen hennnert zich nog 
hoe daar op 29 mei de V U federatie 
schepen Marcel de Broyer zo toegeta 
keld werd dat hi] met ernstige verwon 
dingen in het St Rafaelziekenhuis 
moest verzorgd worden 
De franstaligen die daar gewoonlijk 
de zondagmiddag uitgebreid komen 
tafelen zagen al hun plaatsen bezet 
door mensen die daar maar met een 
waterke of een pilske zaten Uiteinde 
lijkmoesten zij het dan maar afdrui 
pen De direktie die blijkbaar geleerd 
IS kwam wijselijk niet tussenbeide 
In een pamflet zegt het komitee het 
spijtig te vinden dat de feiten in de 
nationale en plaatselijke pers en be 
nchtgeving laattijdig of niet werden 
meegedeeld het protesteert krachtig 
tegen elke houding van twee of veel 
taligheid waarbij achter het scherm 
van hoffelijkheid vaak misprijzende 
verachting van de streektaal en kul 

tuur schuilgaan het eist eentalig Ne 
derlands taalgebruik — zowel monde 
ling als schriftelijk — in officiële dien 
sten en instellingen in plaatselijke 
bedrijven en handelszaken 
Het komitee kondigt verdere geweldio 
ze akties aan 

Ondertussen herstelt Marcel De Broy 
er maar zeer langzaam van zijn ver 
wondingen medische kontrole blijft ui 
terst noodzakelijk i 

Het Vlaams Komitee Druivenstreek 
overkoepelt volgende verenigingen 
Chiro jongens Jezus Eik Davids 
fonds Hoeilaart en Ovenjse Landelij 
ke gilde Ovenjse Centrum NCMV 
Ovenjse Sint Ceciliakoor Ovenjse 
Centrum St Clemensharmonie Hoei 
laart VTB VAB Hoeilaart Hulden 
berg Loonbeek Ovenjse Vermeylen 
fonds Ovenjse Vlaamse Jongeren 
V O K J e z j s E i k Vlaamse Klub Drui 
venstreek Wieler en supportersklub 
Jezus Elk Willemsfonds Ovenjse 
Hoeilaart 

Het geeft het tweemaandelijks tijd 
schnft Spoorslag» uit 

BRABANT 

G R O O T - L E U V E N 

Vrijdag 18 juni jl werd de V U kandida 
tenlijst voor Groot Leuven officieel be 
kend gemaakt Kamerlid W Kuijpers 
stelde er met zijn gekende bravoure 
de 43 kandidaten aan elkaar en aan 
de pers voor 

In deze dynamische ploeg aange 
voerd door Frans Van den Eynde 
(Leuven) telt men 12 dames waarvan 
3 bij de eerste tien De gemiddelde 
leeftijd van de kandidaten is 39 jaar 3 
kandidaten treden aan voor de derde 
leeftijd 19 zijn evenwel jonger dan 35 
jaar De volgorde na hogergenoemde 
lijsttrekker is als volgt 

2 Eugeen V A N ITTERBEEK Kessel 
Lo 

3 Maurits V A N HAEGENDOREN 
Heverlee 

4 Guido DE PAEPE Heverlee 
5 Ariette DEGEEST L A M 

BR ECHTS Kessel Lo 
6 Vital GEERAERTS Wilsele 
7 Jan DE PLOEY Leuven 
8 Tilly BOLLAERTS MAES Wijg 

maal 

9 Luitgard RAVOET DE BECKER 
Leuven 

10 Frans AERTS Heverlee 
11 Reimond HERMANS Wilsele 
12 Agnes DE RAEYMAEKER M A 

RIS Wijgmaal 
13 Yvo WUYCKENS Kessel Lo 
14 Leopold DEHAES Leuven 
15 Jaak BRUELEMANS Heverlee 
16 Walter DOCKX Leuven 
17 Kamiel VANDENBERGE Kessel 

Lo 
18 Dirk V A N PUT Heverlee 
19 Jef SCHELLEKENS Wilsele 
20 Jos VERBIEST Wijgmaal 
21 Hilde ROGER KETELSLEGERS 

Korbeek Lo 
22 Maria V A N DAMME V A N HO 

VE Leuven 
23 Frans CLERCKX Kessel Lo 
24 Luc STERCKX Heverlee 
25 Bertha JOSSA Kessel Lo 
26 Julien REVIJN Leuven 
27 Anna VLEMINCKX JUGHTERS 

Heverlee 
28 Hector HOUDART Wilsele 
29 Roland V A N MAERCKE Wijg 

maal 
30 Sylvain HENS Heverlee 
31 Pierre TACK Leuven 
32 Ernest MEULEPAS Kessel Lo 

S C H A A R B E E K 

ifbesti 

EN DE RECHTEN V A N DE M E N S ' 
BIJ de laatste PDF betoging die toch 
zo jammerli jk letterl i jk en figuurl i jk 
in het water viel werd een alleen 
staande Vlaming zwaar geslagen 
door een bende FDF militanten De 
Nols polit ie weigerde in te gri jpen 
hierdoor flagrant de wet overtre 
dend iemand in nood te helpen Een 
toeval l ig voorbi jr i jdende ri jkswach 
ter stelde dan maar proces verbaal 
op Deze Vlaming vraagt hierbij de 
personen die hiervan getuige waren 
dringend zich te willen wenden tot 
dhr Marcel Dominet Arr Sekretaris 
Esdoornenlaan 53 1900 Ovenjse 
Tel 657 17 85 Bij voorbaat dank ' 

G R I M B E R G E N 

D O S F E L I N S T I T U U T B R A B A N T 

Voor alle werknota s Dosfeldokumen 
ten en andere dokumentatie kunt U 
terecht bij de heer Hollaender B pro 
vinciaal verantwoordelijke Brabant 
Brusselsestwg 51a 1850 Gnmber 
gen tel 02/269 2768 

G R I M B E R G E N - B E I G E M -
H U M B E E K - S T R O M B E E K 

Wie op 4 juli met de bus naar de IJzer 
bedevaart wil kan inlichtingen verkrij 
gen en inschnjven bij F Hauwaerts 
Berkenlaan 100 1850 Gnmbergen tel 
25156 77 

JETTE 

Ook op 4 juli kunt U met de Vlaamse 
vnenden naar de IJzerbedevaart te 
Diksmuide Voor alle inlichtingen en 
inschrijvingen R Van Mieghem tel 
4260097 47999 70 

Wie op 4 juli met de bus naar de IJzer 
bedevaart wil kan inlichtingen verknj 
gen en inschnjven bij F Hauwaerts 
Berkenlaan 100 1850 Gnmbergen 
Tel 251 5677 (afwezig van 14 tot 27 
juni) Tijdig inschrijven a u b 

E S S E N E MEEGEDEELD 

TWEEDAAGSE VLAAMSE KERMIS 
Zaterdag 26 juni 1976 
14 uur aanvang feestelijkheden 
16 uur officiële inhuldiging van de 
wijk door burgemeester schepenkol 
Jege en gewestelijke prominenten op
geluisterd door muziekmaatschappij 

Pro Deo et Patna met inwijding 
door Z E H Pastoor 
21 uur Tyroleravond in tent met de 
Tyroler Holzhacker Bias Capelle (15 
man) 

Zondag 27 juni 1976 

13 u sportnamiddag 

33 Gustaaf DE VADDER Heverlee 
34 Raymond JANSSENS Leuven 
35 Adeline PUBLIE CUMPS Kessel 

Lo 
36 Alex STEVENS Heverlee 
37 Andre MENSAERT Wilsele 
38 Monique HENSLEGERS Wijg 

maal 
39 Lieve BLOEMMEN AELVOET 

Leuven 
40 Frans ENGELEN Kessel Lo 
41 Marcel leVAN DE VOORDE SPIT 

TAELS Heverlee 
42 Jos VANWYNGAERDEN Kes 

sel Lo 
43 Rob VANDEZANDE Leuven 

L E U V E N (a r r ) 

SUKSESVOLLE KOLPORTAGE 
TE TIENEN 

Een in aantal beperkte maar enthou 
siaste kolportageploeg bezocht op 
zondag 30 mei jl de Tiense bevolking 
met de prachtige WIJ brochure Om 
9 u 30 vertrokken zij vanuit het 
Vlaams Heem met in de hand een 
stadsplan uitgewerkt door de afde 
ling Tienen 
Pol Buvens nodigde de kerkgangers 
vnendelijk uit een brochure te kopen 
wat velen ook deden 
Deze kolportage was de eerste in de 
reeks van de vier geplande arrondis 
sementele Inmiddels hebben meerde 
re afdelingen een eigen kolportage 
gepland 
Van de gelegenheid maken wij graag 
gebruik de deelnemers van 30 mei 
oprecht te bedanken Het waren Gas 
ton Denruyter Pol Buvens Willy So 
mers Willy Kuijpers Wim Staf en 
Jaklien Dewaelheyns Roger Rawoe 
In totaal acht kolporteurs die bewe 
zen hebben dat kolporteren nog kan 
en die nu zelf aangevoeld hebben dat 
er bij de bevolking heel wat positieve 
reakties loskomen 
W I J gaan verder Terloops gezegd 
voor Willy Kuijpers kwam er uit deze 
kolportage zelfs een parlementaire 
vraag wat had je anders gedacht 

L E U V E N 

IJZERBEDEVAART 
Het Leuvense richt ook autobussen in 
naar de IJzerbedevaart op 4 juli 1976 
De bussen vertrekken op het Mgr 
Ladeuzeplein (Leuven) om 6 u 30 
Voor de inschrijvingen kan men ook 
terecht bij A Van Hoof Overwinnmgs 
straat 24 Kessel Lo 

S T E E N O K K E R Z E E L -

M E L S B R O E K - P E R K 

Te koop aangeboden Offset machi 
ne Rex Rotary 1500 zo goed als 
nieuw met plate maker 1505 voorzien 
voor kleurendruk met bijbehorende 
scheikundige produkten en een voor 
raad negatieven en aluminiumplaten 
Telefoneren De Roover 016/65 5 2 1 0 
na 18 uur N 79 

WIJ ie 24 JUNI 1976 
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LIMBURG 
RIEMST 

GULDENSPORENFEEST 
De traditionele Guldensporenvienng 
van Z O-Limburg heeft dit jaar plaats 
op vrijdag 9 juli Lokaal Hove Malper 
tus te Herderen De kaderleden en 
mandatanssen zullen nog persoonlijk 
worden uitgenodigd 

MEDEGEDEELD 

INSCHRIJVINGEN LIMBURGS 
UNIVERSITAIR CENTRUM 

Voor de studenten die een eerste 
inschri jving aan het LUC nemen gel 
den volgende penodes 

— van woensdag 23 luni 1976 tot en 
met vnjdag 9 juli 1976 

— van maandag 6 tot en met vrijdag 
17 september 1976 

De inschnjving kan telkens gebeuren 
van 09 u 00 tot 12 u 00 [ook op 
zaterdag) op de dienst Onthaal en 
Informatie van het LUC Universitaire 
Campus te Diepenbeek (tel 0 1 1 / 
22 9961) 

Voor de studenten die reeds aan het 
LUC ingeschreven zijn, blijft de in 
schrijvingsperiode geopend tot en 
met 9 oktober 1976 
Het IS aan te bevelen dat de studen 
ten die hun keuze definitief naar het 
LUC en naar een studierichting bin 

nen het LUC hebben bepaald reeds 
in de eerste periode een inschrijving 
zouden nemen Een goede werking 
van het overwegend in groepsver 
band georganiseerd onderwijs ver
plicht de instelling er immers toe tijdig 
alle nodige matenele en personele 
schikkingen te treffen Dit houdt ech
ter geenszins in dat beperkende maat
regelen zouden overwogen worden 
of dat men ook met meer in de latere 
penode zou kunnen inschrijven 

BIJ de inschnjving zal de onmiddellijke 
betaling gevraagd worden van 350 — 
inschnjvingsgeld (op de rol) en 
1 500 — als voorschot op het college
geld 

OOST-VLAANDEREN 
A A L S T (ar r ) A A L S T 

WIJNFEEST 
Ten voordele van de arrondissemente 
Ie verkiezingskas organizeren wij op 
zaterdagavond 26 juni ek te Burst in 
de zaal •< Perfa » aan het station vanaf 
21 u een wijnavond Voor de muziek 
zorgt het vermaard zigeunerorkest La-
ci Lakatos Voor de stemming zal de 
uitgelezen wiinkaart zorgen En voor 
het sukses rekenen wij op uw aller 
aanwezigheid Hartelijk welkom 

A S P E L A R E - N E D E R H A S S E L T 

In samenwerking met het IJzerbede 
vaart komitee organiseren wij een 
busreis naar de IJzerbedevaart op 4 
juli a s Tijdig inschrijven bij alle be
stuursleden Prijs 135 F 

GULDENSPORENHERDENKING 
Op zaterdag 10 juli in het Vlaams 
Huis « Gulden Vlies » (hoek Stations 
straat en Esplanade) wordt een « gul 
densporenpnjskamp beletten» inge
richt met 13 000 fr in geld- en natuur-
pnjzen 
Dezelfde avond spreekt ook VU sche
pen Jan De Neve 
Nadien Gezellige 11 julistemming 
Aanvang 19 u 30 

NINOVE 

« Een gemeente voor de mens» om 
20 uur film van Bond zonder Naam 
wordt op dinsdag 29 dezer vertoond 
in de Denderhoeve Burchtstraat te 
Ninove 

DENDERBELLE 

V U J O 
Onze jongerenploeg vergastte ter gelegenheid van Belleke Sinksenkermis de 
kermisgangers op een zangstonde naar aloud Vlaams recept Oude volksliede 
ren met eigentijdse spitse tekst en tekeningetjes trompet grotenen kleine trom 
en triangel deden onze mensen allerhande wetenswaardigheden kond 
Een tachtigtal nummers van WIJ [speciaal dossier Vlaanderen) werden ver
kocht bij die gelegenheid [zie foto s hierboven) 

MEDEGEDEELD 
MET VOS NAAR DE IJZERBEDEVAART 
Door de afdeling Brussel van het Verbond der Vlaamse Oudstrijders wordt ter 
gelegenheid van de 49ste IJzerbedevaart op zondag 4 juli a s een autocarreis 
naar Diksmuide en de kust ingericht 
Vertrek te 7 uur aan het sekretanaat VOS Em Jacqmainlaan 124 1000 Brus
sel 
Inschrijvingen aan 165 fr per deelnemer kunnen nog genomen worden op 
bovenvermeld adres of door strorting van de reissom op postrekening nr 000-
0490071 27 van VOS-Brussel 

Nadien diskussie over gemeentepoli 
tiek en gemeenteraadsverkiezingen 
De avond wordt ingericht door de 
Federatie van Vlaamse Vrouwen in 
samenwerking met het Dosfelinsti-
tuut 
Iedereen is welkom en kan deelne
men aan de diskussie 

S C H O O N A A R D E - O U D E G E M -
W I C H E L E N 

NAAR DIKSMUIDE 
Een wens van velen kunnen wij dit 
jaar vervullen Wij blijven een ganse 
namiddag in Diksmuide (tot ongeveer 
17 u 30) en zullen thuis zijn ten laat
ste 20 u 
Vertrek bus Oudegem aan de kerk 
om 6 u 45 Schoonaarde Gemeente 
huis om 7 u Wichelen aan de kerk 
om 7 u 15 Volwassenen 160 fr kin
deren tot 14 jaar 100 fr Laat U 
onmiddellijk inschrijven bij De Bruy 
ne Marcel hoek Oudegem (tel 
42 3997) Van Den Abbeele Herman 
Losweg 11 Schoonaarde (tel 
42 3549) Bombeke Marcel Nieuw
straat 8 Wichelen (tel 42 3567) 

K R U I B E K E 

KOLPORTAGE 

Een tiental bestuursleden uit de afde 
lingen Kruibeke Bazel en Rupelmon 
de verkochten op amper twee uur 
170 nummers van het « Dossier Vlaan 
deren Staf Ghijs voorzitter van de 
kerngemeente van de fusie Kruibeke 
nam met minder dan 40 nummers 
voor zijn rekening De volgende kol-
portage gaat door op zondag 3 juli Bij 
eenkomt en vertrek op hetzelfde uur 
te Kruibeke Het gaat dan in een ruk 
van Kruibeke dwars door Bazel om te 
eindigen te Rupelmonde Vrijwilligers 
zijn hartelijk welkom 

GELUKWENSEN 

Op 5 juni trad Patrick Helderweirt 
sekretans van de afdeling Kruibeke in 
het huwelijk met Wivina Windelen uit 
Zwijndrecht 
Van harte proficiat ' 

W A A R S C H O O T 

GEMEENTERAAD 

Donderdag laatstleden stelde onze 
fraktie voor de belasting op het 
tewerkgesteld personeel met de helft 
te verminderen gezien de ekonomi-
sche toestand 
De meerderheid verwierp ons voor
stel wat raadslid Damel De Poorter 
sarkastisch deed opmerken dat de 
CVP ers wel toejuichen als Graaf d Al 
cantara op recepties over belasting
verminderingen spreekt doch neen 
stemmen als het er echt op aankomt 
Het schepenkollege dat er gauw 
gauw een reglement op het nieuwe 
kerkhof wou doordrukken werd met 
enige welgemikte vragen zodanig in 
verlegenheid gebracht dat de hele 
zaak moest verwezen worden naar 
een bijzondere zitting dinsdag 29 juni 
a s te 19 u 30 Supporters op post i 

LIJSTVORMING 

Bestuursleden en wijkmedewerkers 
komen bijeen op vrijdag 25 juni 76 te 
20 u in Danohove voor een belangrij
ke bespreking omtrent de kandidaten
lijst 

KLINKER en 

ASFALTWERKEN 
ASFALTA P.V.B.A. 

JOZEF HEYLEN 
Bremstraat 10, EKSEL 
Tel. 011-73.51.68 

Keurige afwerking. 
Vrijblijvende pnjsopgave. 

« C 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 
M E R E L B E K E » 

Een betrekking van Gezins- of Bejaardenhelpster voor de dienst ten 
huize is te begeven in de C O O te Merelbeke met aanleg van een 
wervingsreserve geldig tot 30 juni 1977 
De aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen op het sekretanaat 
van de C O C Poelstraat 37 te 9220 Merelbeke tel 306253 De aan
vragen en de vereiste bewijsstukken dienen per aangetekend schrii-
ven gencht aan de heer Voorzitter en uiterlijk op 5 juli 1976 op voor
meld adres toe te komen » 

SINT-AMANDSBERG 
KOMMISSIE VAN 

OPENBARE ONDERSTAND 
Een be t rekk ing van maatschappel i jk assistent(e) (s tatutai r ) 
ve rband ) w o r d t openve rk l aa rd 
Een w e r f r e s e r v e w o r d t t evens aange legd v o o r de duur van 
m a x i m u m t w e e jaar 
A a n v r a g e n d ienen uiterl i jk o p 15 juli 1976 ingediend bij aan
ge tekende bnef 
N a d e r e inl icht ingen zi jn te b e k o m e n op het pe rsonee lsbu reau 
van de K O O A n t w e r p s e s t e e n w e g 456 S in t -Amandsbe rg 
(tel 091 / 2 8 1 9 91 - toeste l 620) 

IJZERBEDEVAART 

Schnjf zo gauw mogelijk in voor onze 
autocarreis naar Diksmuide op 4 juli 
Per adres Adri De Smet Jagerpad 
62 Tel 77 4858 

L O C H R I S T I 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdag Reinaertlaan 15 donderdag 
19-20 u en zaterdag 11-13 u tel 
55 7333 

Fotoreportages in kleur van 
huv\/elijken (met gratis vergro
ting 50 X 70 voor VU-leden), 
geboorten en allerlei feestelijk
heden 
FOTOCENTRALE 
Bevriidmgslaan, 103, Gent. 

DRONGEN 

GEMEENTERAAD 

Op de laatste gemeenteraad werd 
door raadslid M Smets een motie 
voor amnestie ingediend Ongelooflijk 
maar toch waar deze oproep tot ver

zoening werd unaniem goedgekeurd 
Verder hekelde M Smets de houding 
van het schepenkollege en van de 
CVP oppositie in verband met de 
gemeentescholen Wat verleden jaar 
met kon voor de wijk Luchteren werd 
nu hardnekkig onder CVP-druk verde
digd nl de overheveling van alle 
gemeentescholen naar het vrij onder 
WIJS 

KOLPORTAGES 

Op 5/6 en 19/6 werd gekolporteerd 
250 nummers gingen vlot van de hand 
in enkele uren tijd Te Drongen deed 
de VU weer eens van zich spreken 

AKTIVITEITEN 

Op 26/6 reist de Vlaamse Vnenden-
knng voor de tweede maal naar 
Frans Vlaanderen Inschrijvingen kun
nen nog gebeuren tot 25/6 s avonds 
bij W Vheghe (tel 825050) 
Op 4/9 ncht de Vu-afdeling een bar
becue-avond in in het gemeentelijk 
domein de Kampagne Het wordt een 
gezellig feest ter spijziging van ons 
kiesfonds Het bestuur verwacht er 
zeker alle leden en doet langs deze 
weg een oproep tot alle nieuwe WIJ-
abonnees voor een eerste kennisma 
king met de afdeling 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

Lange Zoulstr 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 merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - autos - 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 -
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HET VERZET IN ARMENIË WORDT 
In ons nummer van 13 mei 1976 lazen we In een artikel van Stefaan Magerman hoe Arme
nië tussen Turken, Mongolen, Perzen en Russen steeds een bevochten gebied was. Vanaf 
30 dec. 1921 werd het een Sovjet-Republiek, na de bezetting door het Rode Leger. Naast 
de Koerden en de Georgiërs zijn de Armeniërs een der oudste Indo-Europese en vroeg-
kristel i jke kultuurvolkeren. Het werd vergeten in West-Europa door onverschi l l igheid en 
de eenzijdig-gerichte buitenlandse politiek. 
Het volksnationaal verzet in Armenië verwacht nochtans zoveel van ons... Wi i . die de luxe 
van - vri j-schri jven » en « vri j-bewegen » kennen... De «Parti j van de Nationale Eenheid > 
('n soort Armeense Volksunie) leeft er klandestien. Enkelen van haar leiders zitten hun 
straf uit in het Sovjet-koncentratiekamp VS-389/35 te Perm. 
Solidair met hen deelde ik op 15 april j . l . pamfletten uit te Jerevan, de Armeense hoofd
stad. 
Voor hen die twijfelen aan het nut en het doel van zulke akties wil ik enUel verwijzen naar: 
a. de internationale sol idariteitsopdracht van ons volksnationalisme ; 
b. de weerslag van zo een aktie bij de honderden Armeniërs, die op deze wijze wat inlich
tingen ontvingen over -hun gevangenen!» 

Wi l ly Kuypers 
Kamerl id 

NASTALINSDOOD 
(5 MAART 1953) 
Een zachtere wind waaide over Arme
nië, nieuwe personen heersten in de 
partij en in de regering, verscheidene 
Armeniërs werden, — meestal na hun 
dood ! — in ere hersteld, meer nog, de 
Sovjet-pers beklemtoonde opnieuw 
de kulturele waarde van het Armeen
se volk, de intellektuelen kregen zelfs 
een grote vorm van vrije meningsui
ting en vele verboden auteurs werden 
opnieuw toegelaten lektuur. 
Onder de opnieuw toegelaten auteurs 
vermelden wij hier even de Armeense 
dichter Yeghishe Charents die we
gens «Trotzkistische contrarevolutio
naire gedachten» en wegens «bour-
geois-nationalisme» In ongenade was 
gevallen. Het was niemand minder dan 
de onlangs overleden Sovjet-bons, de 
Armeniër Mikoyan (een man die als bij 
wonder alle Sovjet-zuiveringen over
leefde en zelfs zijn hoge positie in de 
kommunistische hiërarchie steeds be
hield) die de vroegere leiders van de 
Armeense Kommunistische Partij van 
een foutieve houding beschuldigde in 
verband met deze talentrijke Armeen
se dichter. «De werken van Yeghise 
Charents", aldus Mikoyan, «zijn enig 
in hun buitengewoon groot talent zijn 
doorkneed met revolutionaire pathos 
en Sovjet-patriottisme, en zouden de 
eigendom moeten worden van elke 
Sovjet-burger. >> 
Onder de grote namen van de in eer 
herstelden vinden wij ook Beha's « gro
te» slachtoffer Aghasi Khanchian. De 
destalinisering, officieel bekrachtigd 
door het XXste Partijkongres in febru
ari 1956, liet de Armeniërs niet onbe
roerd. Lenins wil, die kritiek op Stalin 
inhield, werd gepubliceerd in de officië
le organen van de AKP • « Partiakan 
Kiank» (1) en «Kommunist». (2) 

DE DESTALINISERING 
ONTAARDT! 
De vergaderingen van de partij-organi
saties van de Armeense Sovjet-schrij-
vers, van de Armeense staatsuniversi
teit (Jerevan), het Polytechnisch Insti
tuut, het Pedagogisch Korresponden-
tie-lnstituut en het Russisch Peda
gogisch Instituut van Jerevan komen 
in opstand. De Sovjet-pers hekelde 
deze opstand biezonder sterk, de juis
te omvang van deze rebellie is ons ech
ter totaal onbekend. 
En zo wijzigde de Partij opnieuw haar 
houding ten opzichte van het Ar
meens nationalisme. De toenmalige 
eerste partijsekretaris Souren Tovma-
sian veroordeelde op 18 november 
1957 élke «idealisering» van het Ar
meense verleden. 

Op het volgende Partijkongres van de 
AKP (25 januari 1958) trok Souren 
Tovmasian opnieuw heftig van leer 
tegen « het gebrek aan sociale inhoud, 
de nationale trots, de engheid en het 
mysticisme», vooral dan van de Jere-
van-Staatsuniversiteit. «Velen», zo 

zegde Tovmasian, «zijn reeds voor 
deze misdaden verbannen... ». En met 
deze verplichte zwenking, werd To
vmasian, op datzelfde Partijkongres 
als eerste sekretaris-generaal, eenpa
rig herkozen !... 

DE50e JAARDAG 
VAN DE ARMEENSE 
VOLKERENMOORD 
Sinds 1957 kende Armenië een voort
durend verstrakken van het regime. 
Ook met de komst van Brezjnew 
(1963) wijzigde de toestand zich 
geenszins. En zoals dit vaak gebeurt in 
onderdrukte landen, breidde de natio
nale trots en fierheid zich snel uit bij de 
moegetergde bevolking. Dit is dan het 
geval met de Armeniers : als een vuur 
flakkerde het nationalisme opnieuw 
op, middenin de verdrukking. In april 
1965 herdachten de Armeniërs de vijf
tigste verjaardag van de massale af
slachtingen door de Turken (zie «Wij» 
van 13-5-76). Op 24 april kwam het tot 
een grootse nationale betoging waar
bij honderdduizenden mensen de stra
ten optrokken. Ze skandeerden natio
nale leuzen en eisten de onmiddellijke 
vrijlating van zeven Armeense nationa
listen die toevallig de dag voordien 
aangehouden waren. De Armeense 
partijleiders beleefden nu uiterst ha
chelijke ogenblikken, want ondanks de 
klassieke knuppels en de brandweer
spuiten van de politie, braken de beto
gers door tot het operagebouw waar 
de regering zetelde. Hun toestand 
werd zelfs zo kritiek dat zij de wijk 
moesten nemen en de macht voorlo
pig en naar oude gebruiken volledig 
overdroegen aan de Katholikos van 
alle Armeniërs (dit is het hoofd van de 
Armeense Kerk). 
Wat door de meesten als onmogelijk 

Het leven van een volk 
Is als een zee... 

Wie slechts aan de oever kijkt, 
kent de diepte niet! 

werd geacht, was gebeurd: het Ar
meense volk was er door haar massa
le aktie in geslaagd een Bolsjewisti
sche regering te doen vluchten I De 
betoging die oorspronkelijk anti-Turks 
was, groeide uit tot een enorme anti 
kommunistische manifestatie. Enkel de 
ongelooflijke inspanningen van de or-
ganizatoren, die de anti-Turkse strek
king zoveel mogelijk wilden behouden, 
konden voorkomen dat de betogers 
het trotse standbeeld van Lenin op het 
ronde Leninplein in Jerevan neerhaal
den. Net zoals in Praag, in Boedapest 
en elders werd de Sovjetmacht van
zelfsprekend vlug hersteld : de volgen
de dag reeds rolden de tanl;;s van het 
Transkaukasische Militair Distrikt de 
Armeense straten binnen. Maar het 
Armeense volk had aan binnen- en bui
tenland toch bewezen dat het als volk, 
als zelfstandige leefgemeenschap, nog 
bestond., en niet tot een slaafse, 
naamloze wereld-kommunistenstaat 
vervaagd... 

HET VUUR AAN DE LONT 
Deze massaal-nationalistische beto
ging had sterk het nationale zelfbe
wustzijn In Sovjet-Armenië beklem
toond. De resultaten lieten dan ook 
niet lang op zich wachten : er ontston
den overal groepen die streden voor 
de zuiverheid van de Armeense taal 
en Kuituur, voor de hereniging van het 
Karabach-gebied [dat nog steeds deel 
uitmaakt van de Socialistische Sovjet-
Republiek Azerbeidsan) met Armenië 
en er waren zelfs groepen die ijverden 
voor een volledige herziening van de 
veroordeling van de Armeense Das-
jnak-partij. 

DE PARTIJ VAN 
DE NATIONALE EENHEID 
In deze sympatiestroming hoeft het 
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(Armeens spreekwoord) 

ons dan ook niet te verbazen dat dit 
nationalistische streven zijn bekroning 
kreeg op 11 augustus 1968 : er werd 
— door hoofdzakelijk jongeren — 
overgegaan tot de openlijke maar 
desondanks toch verboden stichtina 
van de PARTIJ VAN DE NATIONALE 
EENHEID (PNE). Het doel van deze 
allesoverkoepelende partij (Dasjnaks -
Specifisten - Sociaal Democraten -
Socialisten, enz.) werd vóór alles .• Ar
menië van de Sovjetdiktatuur bevrij
den, om een vrije, demokratische en 
onafhankelijke Armeense staat te 
stichten door middel van een referen
dum. Bovendien ijvert de PNE ook 
voor de terugkeer van alle verdreven 
en uitgeweken Armeniërs die in de 
diaspora leven, naar hun vaderland. 
Deze nieuwe partij is helemaal geen 
voorstander van geweld en noemt 
zich zelfs niet eens bevrijdingsbewe
ging. Maar de autoriteiten, in het bijzon
der de KGB (de Russische geheime 
politie), beschouwen haar toch als een 
heel bijzonder gevaarlijk tegenstander. 
(Dat heeft Willy Kuypers tijdens zijn 
ondervraging te Jerevan ondervon
den.) De geheime politie bleef dan ook 
niet lang bij de pakken zitten: al spoe
dig rolde een golf van aanhoudingen 
van PNE-leden over het al zo zwaar 
geplaagde Armenië. Tijdens de zomer 
van 1969 werden vijf jonge leidingge
vende Armeniërs aangehouden, be
schuldigd van het opnchten van «een 
organizatie met anti-Sovjetdoelstel-
lingen en van het verspreiden van anti-
Sovjetliteratuur». Met de «anti-Sovjetli
teratuur» bedoelden de autoriteiten li
teratuur waar de Sovjet-politiek met 
betrekking tot de verschillende volke
ren werd bekritizeerd en de oprichting 
van een onafhankelijke Armeense 
staat werd geëist. (Dit laatste wordt 
trouwens door de Sovjet-grondwet ge
waarborgd I) 

KONCENTRATIEKAMPEN 
De vijf slachtoffers zijn : Bagrat Sjach-
verdjan, veroordeeld tot vijf jaar, Pa-
roerj Ajrikjan, veroordeeld tot zeven 
jaar strafkamp en drie jaar verban
ning, die al eerder vier jaar straf heeft 
uitgezeten ; Asjot Navasardjan, veroor
deeld tot zeven jaar, na een eerste 
straftermijn van twee jaar; Razmik 
Zagrobjan en Razmik Markosjan, bei
den tot zeven iaar veroordeeld. •' 

Op de pamfletten die door de aktie 
van Willy Kuypers te Jerevan werden 
verspreid, werden de namen van deze 
vijf vooraanstaande Armeense volks
nationalisten trouwens gehuldigd. 
Op dit ogenblik zitten deze vijf, en met 
hen vele andere Armeense vrijheids
strijders, hun straf uit in het Gebied 
Perm, (3) «inrichting» VS-389/35. 
Het Perm-kamp waar vele politieke 
gevangenen uit alle delen van de 
Sovjet-Unie zijn opgesloten, hoewel 
de Sovjet-leiders steeds opnieuw be
weren geen enkele politieke gevange
ne te hebben I 
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DOODGEZWEGEN 
Amnesty International bericht ons 
over dit werkkamp met hard regime 
(4): «Het kompleks van Perm (VS 
389) ligt in het distrikt Tsjusovski 
(ongeveer 1200 km ten oosten van 
Moskou) in de provFncie Perm. Politie
ke gevangenen in Perm worden onder
gebracht in de kolonies 35 en 36. Vol
gens nr. 33 van « A Chronicle of Cur
rent Events » bevat elk van deze kolo
nies tussen de 200 en 300 gevange
nen. Daarbij wordt een derde kolonie 
van dezelfde grootte in de buurt ge
bouwd, door middel van dwangarbeid. 
Verder zegt Amnesty International: 
«Het plaatsen van gevangenen in 
inrichtingen in ver afgelegen gebieden, 
waarónder Mordovië en Perm (5), 
maakt het voor families zeer moeilijk 
om gebruik te maken van de toch al 
zeer beperkte gelegenheid tot bezoek. 
Er Zijn vele gevallen gemeld van fami
lies die niet in staat waren de kosten 
te dragen van een bezoek aan familie
leden in de gevangenis.» 

Wij wensen hier beslist nog even de 
aandacht te vestigen op de figuur van 
Paroerj Ajrikjan, student aan het Poly
technisch Instituut van Jerevan, die, 
als beweerde leider van de groep, tot 
vier jaar strafkamp met streng regime 
werd veroordeeld. Na zijn vrijlating 
werd Ajrikjan kort nadien opnieuw 
aangehouden en eind 1974 voor de 
tweede maal veroordeeld, ditmaal tot 
zeven jaar strafkamp met streng regi
me en daaropvolgend drie jaar verban
ning. De KGB had kort voordien tever
geefs gepoogd Ajrikjan en andere 
leden van de PNE ertoe te dwingen 
publiek berouw te tonen en hun 
ideeën over een onafhankelijk Arme
nië af te zweren. Hoewel diezelfde 
KGB alles in het werk stelt om de wer
king van de PNE te vernietigen en 
haar leden met alle mogelijke middelen 
poogt te beïnvloeden, groeit de Partij 
van de Nationale Eenheid zienderogen 
en vinden we steeds meer aktieve jon
geren in haar gelederen. Zelfs het een-, 
voudig vervaardigen en verspreiden 
van pamfletten wordt nu bestraft met 
straffen die soms oplopen tot zeven 
jaar werkkamp! 

Een andere Perm-gevangene, Bagrat 
Sjachverdjan, stelde een « Verklaring >> 
op ter attentie van het <<Bureau van 
het Sovjet-komltee voor de Europese 
veiligheid en samenwerking te Mos
kou ». 
In dit dokument vestigt B. Sjachverd
jan de aandacht op de schending van 
de Rechten van de Mens (art. 19 en 
20), de schending van de algemene 
humanitaire en juridische normen, en 
de schending van de akkoorden van 
Helsinki. «Bijna niemand kan ontken
nen» zo schrijft Sjachverdjan, «dat wij 
zijn veroordeeld in omstandigheden 
die doen denken aan de tijd van lijfei
genschap of slavernij Wij hebben niet 
het recht te protesteren, te klagen, te 
verzoeken dat enkele wetten worden 
herzien, dat instituten nader worden 
onderzocht enz. Volkomen in tegen
spraak met de letter en de geest van 
de afgesloten overeenkomst is de ver
ordening nr 20 van de M.W.D. (het 
ministerie van Binnenlandse Zaken) 
die vaag, niet konkreet, vernederend, 
wreed, ongecivilizeerd Is, geschreven 
in een stijl uit het Stalinistische tijd
perk, die anti-LenInist is, onhumaan, en 
geen enkel zichzelf respekterende 
mens kan deze amorele en schandelij
ke verordening onderschrijven.» 
Bagrat Sjachverdjan beklaagt er zich 
verder over dat ondanks de hoop die 
de gevangenen koesterden na de 
ondertekening door de Sovjet-Unie 
van de akkoorden van Helsinki, het eni
ge kommentaar van de Sovjet-leiders 

was : « Wij zullen nu alles doen wat wij 
willen». Sjachverdjan stelt ook vast 
dat een dwangarbeid-opvoedings-
kamp op zichzelf reeds een tegenstrij
digheid is: «Men wordt weder opge
voed o.a. vanwege een religieuse over
tuiging : dit is het met de voeten treden 
van de Plechten voor de Mens!». 
Sjachverdjan vreest dat bij het achter
wege blijven van elke toepassing van 
de Helsinki-akkoorden, de Koude Oor
log en het Stalinisme aktief zal blijven 
voortbestaan. 

HET SACHAROV-PROCES 
(KOPENHAGEN) 
Tijdens dit proces werd ook een 
Sovjet-Armeniër uitgenodigd om er te 
spreken over de geweldplegingen op 
de rechten van zijn volk en de geweld
plegingen op de persoonlijke rechten 
van de Armeniërs. 
E. Oganessian, doctor in de Techni
sche Wetenschappen, gaf een over
zicht van feiten die naar zijn mening 
onverenigbaar zijn met de morele nor
men en de mensenrechten. 
Oganessian begon zijn relaas met een 
scherpe veroordeling van het geweld
dadige instellen van de Sovjet-macht 
in Armenië. De onafhankelijke Demo-
kratische Republiek Armenië werd on
der de voet gelopen door het Sovjetle-
ger, waarop de leiders van de Repu
bliek werden gehalsrecht (zie «Wij» 
13-5-76). Bovendien werden nadien de 
intellektuelen van het Armeense volk 
gewoon vernietigd. «Het gevolg van 
deze volkerenmoord», zo oordeelde 
Oganessian, »was echter dat de Ar
meense natie beroofd werd van haar 
intellektuele leiding en dat er een 
onherstelbaar onheil werd aangericht 
wat zich uitte op alle vlakken van hel 
nationale leven.» 
Nadien klaagde Oganessian de So
vjet-Unie aan wegens schending van 
de grondwet betreffende de zelfstan
digheid van de Armeense Republiek. 
De Armeense Republiek mist instel
lingen zoals een Ministerie van Buiten
landse Handel, haar eigen leger en 
Ministerie van Landsverdediging, een 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en- • 
zomeer. Ook op het gebied van de 
pers is er volgens Oganessian een dui
delijk ontbreken van goede wil bij de 
Sovjet-leiders: geen enkele van de 
kranten, die in de Republiek verschij
nen, heeft haar eigen Armeense bui
tenlandse korrespondenten. Nochtans 
leven er 2.500.000 Armeniërs in het bui
tenland, wat net evenveel is als in 
Armenië zelf I »De USSR pleegt ge
weld op haar eigen grondwet, die het 
recht van een Republiek die deel uit
maakt van de Sovjet-Unie waarbor
gen biedt om die terug te verlaten.» En 
dan geeft Oganessian een lijst van jon
geren die onlangs (1974) werden ver
oordeeld, omdat zij medewerking had
den verleend aan de oprichting van de 
PNE, die het recht om de Sovjet-Unie 
te verlaten op grondwettelijke basis 
verdedigt I Wij geven enkele namen 
van jonge Armeense vrijheids
strijders : Ararat Tovmassian, Ashot 
Navarsadia, Anait Martirossian, Kadjik 
Arakelian, Levon Badalian, Azat Arake-
lian, Samvat en Norik Martirossian, 
Gagik Arakelia en Konstan Karape-
tian. 
In een derde punt protesteert Oganes
sian tegen het verstoken blijven van 
een eigen nationaal Armeense ekono-
mie. De levensstandaard van de Arme
niër hangt volgens Oganessian hele
maal niet samen met het produktiepeil 
van de Armeense ondernemingen of 
met de nationale rijkdommen van het 
land. Daarenboven worden die natio
nale rijkdommen op een jammerlijke 
wijze uitgebaat. Ook de russifikatiepoli-

tiek wordt door Oganessian op de kor
rel genomen: een strikte politiek van 
gelijkschakeling waarbij de termen 
«Russisch» en «Sovjet» hetzelfde be
tekenen, zorgde ervoor dat aan de 
Russische taal, aan de Russische scho
len, kuituur, enz. een eerste plaats 
wordt voorbehouden. »Die politiek» 
zo verklaart Oganessian, «ligt ook ten 
grondslag aan de vijandigheid van de 
Armeniërs tegenover de Russen, die 
vanuit mijn standpunt een misdaad is, 
omdat de sympathie van de Arme
niërs voor de Russen steeds vrij 
natuurlijk is geweest, aangezien die 
destijds de verdedigers waren van de 
kristelijke belangen in het Ottom^nse 
Muzelmanse Rijk». 

En tot slot valt Oganessian het gebrek 
aan bewegingsvrijheid en vrijheid van 
informatie aan : hijzelf is er beslist van 
op de hoogte want zijn ouders, twee 
zusters, vrouw en drie kinderen verblij
ven nog te Jerevan, terwijl hij vanuit 
het Westen geen enkel kontakt meer 
met hen kan verkrijgen... 

WAT WIJ KUNNEN 
ONTHOUDEN 
• Als je de historiek van het Armeen
se volk zou willen samenvatten, zou dit 
eigenlijk in enkele woorden kunnen 
gebeuren: bijna voortdurend werden 
zij onder de voet gelopen en over
heerst door hun steeds machtiger 
buren, die de Armeense parel graag 
aan hun imperiale kroon zagen schitte
ren. En op dit ogenblik is de machtige 
buur de Sovjet-grootmacht. Wie zegt 
ons wie morgen aan de beurt komt? 
• Maar ondanks alle vervolgingen, is 
het Armeense volk nog steeds niet 
dood. Bewijzen vinden we reeds in de 
oprichting van de PNE en de voortdu
rende aktie van de jongeren. Armenië 
en het Armeense volksnationalisme 
zijn helemaal niet dood. Zij kampen en 
vechten alleen met de moed der wan
hoop tegen hun overheersers, om de 
vrijheid ook voor hun land op te eisen. 

• De vrijheid is ondeelbaar: de vrij
heid van het Armeense volk is onaf
scheidelijk verbonden met de vrijheid 
van de andere volkeren in de USSR, 
ook de vrijheid van het Russische volk 

dat evenzeer beroofd is van alle demo
cratische rechten. 
• Daarom moet ook steun verleend 
worden aan bewegingen die van bui
ten af trachten, op basis van een inte
graal federalisme, te strijden voor een 
demokratische en pluralistische- maat
schappij in de Sovjet-Unie en het prin
cipe van het zelfbeschikkingsrecht 
aanvaarden. 
Een dergelijke organizatie is de Russi
sche beweging NTS (Verbond van 
Russische Solidaristen) met hoofdze
tel te Frankfurt a. Main. 
Op een bijeenkomst in 1967 van de 
chefs van de geheime politie van de 
kommunistische landen, ter gelegen
heid van de 50ste verjaardag van de 
oprichting van de Sovjet-politie, noem
de KGB-chef Joeri Andropov de NTS-
beweging «hoofdvijand van de orga
nen van de staatsveiligheid» (Pravda, 
21-12-67). Overal tracht de KGB met 
alle middelen deze organizatie in dis
krediet te brengen, doch zelfs de 
Sovjet-propagandisten hebben NTS 
nog nooit terroristische of gewelddadi
ge akties kunnen toeschrijven. 

Niet zo heel ver hier vandaan, bloedt 
een zwaargewond volk: aan ons, hier 
in het Westen, de wonden een beetje 
te stelpen. 

Stefaan Magerman. 

1. Partiakan Kiank, nr. 6 (juni) 1956, 
biz. 5. 
2. Kommunist, nr. 3 december 1957, 
bIz. 2 en Kommunist, 26 januari 1958, 
bIz. 5-6. 
3. An interview with political prisoners 
in a Soviet Perm camp, uitgegeven 
door Orest Olhovych, smoloskyp sam-
vydav series, nr. 2, 1975, biz. 5, P.O. 
Box 6066, Patterson Station Baltimore, 
Md. 21321, USA. 
4. Prisoners of conscience in the 
USSR, their treatment and conditions, 
1975, Amnesty International Publica
tions, biz. 45-46, Londen, England. 
5. Russische Koncentratiekampen, 
naar de getuigenis van Abraham Sji-
frin, 1973, Internationale Raad van 
Christelijke Kerken, Frederiksplein 24, 
Amsterdam. 
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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 
WILRIJK (ten huize van volksvert A De Beul) 
Frans Nagelsplein 18 Tel 2715 44 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 

l " 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 13 81 95 
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 
WIJNEGEM Vleminckhof Marktplein 8 (tel 
53 89 26) 
^^ 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 39 02 30 
Elke maandag van 14 tot 16 u 
KAPELLEN ten huize van de h M Op de Beeck 
Wilgenstr 4 tel 64 55 93 
2 ' en 4 ' donderdag van 20 tot 21 u 
KALMTHOUT ten huize van de h Jef Bosmans 
Korte Heuvelstr 35 tel 66 74 59 

2' en 4" donderdag van 21 tot 22 u 
BRASSCHAAT 1" donderdag van de maand van 
20 tot 21 u 30 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving onder 
afdel Brasschaat) 

Volksvert JO BELMANS 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST KEMPEN v a n 1 9 u 30 tot 20 u De Vier 
Wegen Klein Vorst 
VEERLE van 20 u 15 tot 20 u 45 De Wijngaard 
Dorp 
HULSHOUT van 21 u tot 21 u 30 Duivenlokaal 
Grote Steenweg 135 
RAMSEL van 21 u 45 tot 22 u 15 De Rere 
boom Vosdonken 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19 u 30 tot 20 u Breugelhof 

WECHELDERZANDE van 20 u 15 tot 20 u 45 
De Keyzer Dorp 
HERENTALS van 21 u tot 21 u 30 Kempen 
land Statieplein 9 
HERENTHOUT van 21 u 45 tot 2 2 u 1 5 De 
Nieuwe K oon Markt 
Derde dmsdag 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 Witte Paard 
Vredestraat 
O U D TURNHOUT van 1 0 u 1 5 tot 20 u 45 
Brouwershuis Dorp 
ARENDONK vN 21 u tot 21 u 30 Vrijheid 
Vrijheid 92 
MEERHOUT van 21 u 45 tot 22 u 15 Wevers 
berg Weversberg 41 

Senator W JORISSEN 
Eerste maandag van de maand 
BORNEM 19 u lot 20 u Ontmoetingscentrum 

De Bron Kapelstraat 71 
WILLEBROEK Vlaams Ziekenfonds Dender 
mondsesteenweg (Suykens) van 20 u tot 21 u 
Tel 03186 8648 
TISSELT Cate De Vlaamse Leeuw Westdi jk 
37 van 21 u tot 21 u 30 Tel 031 86 76 61 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 5448 71 
HEIST O D BERG Cafe Ameiieke Heist Goor 
van 20 u tot 20 u 45 Tel 015 241961 
HOMBEEK 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 211117 
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 
211783 
NIJLEN 2260 TAK Lier Kerkplein van 20 u 30 
tot 21 u 15 tel via Cools Herman (031 8180 23) 
Andere dagen thuis Louisastraat 31 2800 
Mechelen Telefonisch af te spreken 015 
4135 96 

Senator G BERGERS 
KONTICH iedere eerste en derde donderdag 
van de maand om 19 uur in Alcazar Mechel 
sesteenweg 22 Tel 5713 52 
B O O M iedere eerste en derde donderdag van 
de maand om 20 uur in Onthaalcentrum Nele 
Antwerpsestraat 378 Tel 88 05 03 

Senator C VAN ELSEN 
Eerste vri jdag 
BALEN 1 9 u t o t 1 9 u 3 0 De Leeuwen Kerk 
straat 57 (Berckmans tel 3120 42) 
Tweede maandag 
EZAART 19 u 15 tot 19 u 45 Onder de Lm 
den 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 Welkom 
Achterbos 80 (Luyten Siegers) tel 31 12 34 
SLUIS 20 u 45 tot 21 u 15 Sport Sluis 178 
(Peeters Ruts) tel 314214 
Tweede dinsdag 
MILLEGEM 19 u 30 tot 20 u Cafe Mast Mil 
iostraat 66 (Mast Vancraenendonck) tel 
31 1528 
Derde woensdag 
MEERHOUT 19 u 15 tot 1 9 u 1 5 Watermo 
len Molenpad 8 tel 30 03 27 
VEERLE 20 u tot 20 u 30 De Wijngaard 
Dorp 74 tel 54 5120 

TONGERLO 20 u 45 tot 21 u 15 Volkslust 
Dorp 
VOORTKAPEL 21 u 15 tot 21 u 45 Frituur 
Ingrid (Gysels) tel 2136 97 
Derde donderdag 
DESSEL 49 u 15 tot 19 u 45 Bij de Koerei 
Meistraat (Siegers) tel 37 75 32 
TURNHOUT 20 u tot 20 u 30 De Ster Hei 
einde (Pauwels De Vrij) tel 61 13 92 
VOSSELAAR 20 u 45 tot 21 u 15 De Ster 
Heieinde Pauwels De Vry tel 161392 
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 Zilverhoek Kie 
zelweg 254 (Geboers) tel 31 35 81 
WEZEL 20 u 15 tot 20 u 45 Sport ing Balen 
Neetlaan 46 (Vervoert Verachten) tel 3120 32 
Vierde donderdag 
KASTERLEE 19 u 15 tot 19 u 45 De Druif 
Markt tel 55 60 21 
OLEN 20 u tot 20 u 30 ten huize De Heikens 
37 
WESTERLO 20 u 45 tot 21 u 15 Weekend 
Oosterwijk tel 21 32 57 

Volksvert Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST KAT WAVER van 18 u 30 tot 20 u 30 of op 
afspraak Lierse Stwg 11 tel 015 2179 00 
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 Bngand 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 I n d e 
oude poort 
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 
NIJLEN van 11 u 15 tot 12u lokaal Z ieken 
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 
VILVOORDE 3^ maandag van de maand van 20 
tot 21 u in De Gouden Voorn 
STEENOKKERZEEL PERK MELSBROEK 2e 
en 4e maandag van de maand van 20 tot 21 u in 
t Kraainest Torrekensstr 2 te Steenokkerzeel 
(achter de kerk) met prov raadslid Theo Pauwels 
en de plaatselijke mandatarissen 
WEZEMBEEK 2' dinsdag van de maand van 

20 u tot 20 u 30 bij Mathilde naast gemeente 
huis met fed raadslid B Ceuppens) 
BEERSEL 1 ' dinsdag van de maand van 20 tot 
21 u in Teirlinckpl (met fed schepene F Adang) 
ASSE 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 Schrijver 
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 b i j j a n 
Loos Driesstraat 163 
KAPELLE o d BOS dinsdag van 18 u 30 tot 
20 u en zaterdag van 11 u tol 12 u bij Paul Pee 
Iers Mechelseweg 62 
LONDERZEEL 2' maandag van 18 u 30 lot 
19 u 30 in Zaal Centrum Kerkplein 
LONQERZEEL SJ 3' maandag van 19 u lot 
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 
Benoil Vredestraat 8 
NIEUWENRODE dinsdag van 18 u 30 lot 20 u 
bij Pau! Peelers Mechelseweg 62 
OPWIJK 3' maandag van 21 u tot 22 u bij J 
Mulders Oud Cafe Doken 
RAMSDONK zaterdag van 11 u tot 12 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 
WEMMEL 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 lel 016 568687 
BEGIJNENDIJK bij gemeenteraadslid R Bue 
lens Raamslr 26 lel 016 568300 
LANGDORP bij A De Samblanx Franse Li 
nieslr 3 lel 016 56 84 37 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT bij R Costermans Oude Tiense 
baan 47 tel 016 634718 
DIEST b j gemeenteraadslid R Rijnders Bloe 
menlaan 35 
KAGGEVINNE bij Godelieve Vanhellemont 
D i e ^ r s l e e n w e g 290 
KORTENAKEN bij K Hermans Dorp 26 tel 
011 58 73 20 
SCHAFFEN bij Gust Celis Kleinbaan 9 tel 013 
33 3316 
MOLENSTEDE b j schepen D Van de Weyer 
Langenberg 30 tel 013 331408 
SCHERPENHEUVEL bij schepen M Gemoets 
Vesting Noord 28 tel 013 771798 
TESTELT bij A Van Aalst Tuinwijk 11 lel 013 
77 20 09 
Z ICHEM bij W Joris Markt 38 tel 013 77 19 18 
Kanton GLABBEEK ZUURBEMDE 
ATTENRODE WEVER bij gemeenteraadslid D 
Geyskens Heirbaan 1 tel 016 777353 
HOELEDEN bij gemeenteraadslid R Lenaerls 
Halensestr 37 tel 016 777661 
LUBBEEK bij Laurent Iwens Si Maarlensdal 
25 tel 016 634910 
ST JORIS WINGE bij Roland Ceuleers Kleer 
beekslraat 11A 
Kanton HAACHT 
BAAL bij Georges Matlheus Zandstraal 23A 
Tel 016 56 65 99 
BOORTMEERBEEK bij F Buelens Lange Bruul 
7 lel 015 5128 85 
KEERBERGEN bij R Van l Velt Kruishoeve 
straal 3 lel 015 51 37 28 
ROTSELAAR bij M Mispel ler Stwg op Aar 
schot 14 
T ILDONK bij A Verschueren Weckx Kruineike 
straal lel 60 06 75 
TREMELO bij provincieraadslid E Van Besien 
Kruisslr 29 tel 016 601804 
WESPELAAR bij J De Meersman Neysetterstr 
31 tel 016 601556 
Kanton LANDEN 
LANDEN Gilbert Anlheunis Slnjderslaan 6 Tel 
011 88 20 40 
Kanton LEUVEN NOORD 
ERPS KWERPS bij Herman Schil lebeeckx Pa 
ter Stroeykensstraat 5 tel 02/75 97 889 
EVERBERG bij Emiel Penninckx Lozendaal 
straat 25 Tel 02 731 13 57 
HERENT bij R De Deken O L Vrouwplein 91 
tel 016 22 96 77 
KORTENBERG bij gemeenteraadslid A David 
Beekstr 48 
MEERBEEK bij Andre Penninckx Dorpsstraat 
57 Tel 02 759 61 14 
LINDEN bij J Mortelmans Remon Jachthuis 
laan 13 tel 016 23 25 06 
PELLENBERG bij Alois Vanden Eynde 

VELTEM BEISEM bij provincieraadslid R Over 
loop St M chielsstraat 12 tel 016 4882 75 
WILSELE bij H Houdart Aarschotse stwg 240 
tel 016 44 4177 
WINKSELE bij A Van Laar Dier iksgroebe 3 tel 
01648 8321 
WIJGMAAL bij J Vanderelsl Wijveld 44 en Joz 
Loosen Wijveld 17 tel 016 4430 13 
Kanton TIENEN 
BOUTERSEM bij Th De Vos Oude baan 110 
tel 016 733101 
HObGAARDEN bij Joz Vandeplas Oudstr i jders 
straat 18 
KUMTICH bij A Verstraeten Leuvensestr 11 
tel 016 8135 52 
TIENEN bij J Weyne Leuvenselaan 43 eerste 
en derde maandag van 17 u 30 tot 20 u Tel 
016 /8134 35 en bij Roger Rawoe Grote Markt 
24 eerste en derde maandag van 17 u 30 tot 
20 u Tel 016/81 1682 
W O M M E R S O M bij Etienne Foffe Kleine Broek 
straat 54 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE BOOIENHOVEN bij R Geukens lid 
C O O Vinnestr 14 tel 011 789812 
BUDINGEN bij P Mal terne 6roenstr 2 tel 011 
58 7327 
GEETBETS bij Dany Bamps Glabbeekstraal 
12b 
LINTER bij R Houtmeyers Pelesstr 11 
RUMMEN bij Frans Cools Oude straat 24 
ORSMAAL bij Hugo Sacreas Overhespen 
straat 7 Tel 011 78 96 44 
ZOUTLEEUW bij W Laroy Stationsstr 38 lel 
011 78 96 53 

Volksvert Dr J VALKENIERS 
SCHEPDAAL voor Schepdaal Sint Mar lens 
Lennik Itterbeek Wambeek en Sint Martens Bo 
degem Gemeentehuis te Schepdaal (Tel 
569 21 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 Herfelingen Heikruis 
Leerbeek Kesler en Heme Bij Weverbergh 
Roger (lokaal van de Vlaamse Ziekenkas) Honin 
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 Meert 
BELLINGEN en BOGAARDEN aanvragen langs 
gemeenteraadslid Mevr I Swillens Tel 
356 79 85 
PEPINGEN aanvragen langs schepen H De 
Clercq Tel 3564840 
BUIZINGEN en OMGEVING aanvragen langs 
federatieraadshd Jules De Nayer Tel 356 30 25 
ELINGEN GAASBEEK OUDENAKEN en SINT 
LAURENS BERCHEM aanvragen langs sche 
pen H De Rauw Tel 53243 58 
GOOIK en OETINGEN aanvragen langs sche 
pen en provincieraadslid G De Doncker Tel 
054 5665 62 
DILBEEK aanvragen langs provincieraadslid M 
Panis lel 465 49 97 en langs schepen O Grauls 
lel 522 72 89 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM Prieelstraat 2 
1700 Asse tel 452 93 57 Voor Asse Bekkerzeel 

Kobbegem Mazenzele Merchtem Mollem Op 
wijk Sint Ulriks Kapelle en Ternat op 2 decem 
ber van 19 tot 20 u in samenwerking met Juul 
van Uooren 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM Opperstraat 
168 1770 Liedekerke tel 053 66 57 83 Voor 
Borchl lombeek Essene Hekelgem Liedekerke 
Roosdaal Sint Kalherina Lombeek en Teralfene 
samenwerking met Staf Kiesekoms 
VLAAMS CENTRUM VOOR SOCIAAL DIENST 
BETOON Steenweg naar Merchtem 28 1810 
Wemmei Voor Brussegem Groot Bijgaarden 
Hamme Meise Relegem Wemmei en Zellik in 
,amenwerk ing met Waiter Van Mieghem tel 
^79 39 81 

Senator R VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 Leuven tel 016 228420 
Leuvense Agglomeratie 
HEVERLEE bij gemeenteraadsleden F Aerts 
Kapelberg 19 en H Lorenl Egenhovenweg 
47/32 ie! 016 23 2134 en K O O lid E Van de 
Voorde Pakenstraat 10 tel 016 22 4513 
LEUVEN elke dinsdag Naamseslraat 167 van 
19 u 30 lo l 21 u 30 Tel 016 2284 20 
KESSEL LO elke tweede maandag van 20 u tol 
22 u bij Ariette LambreChts Degeest Diest 
sesteenweg 75 
Kanton LEUVEN Z U I D 
B tRTEM b j F Goedseels Dorpslraal 2A tel 
0 1 6 2 3 2 3 58 
BIERBEEK bij A Laurent Ruisbroekstraat 5 lel 
016 462139 
DUISBURG I 3 ' donderdag in Cafe Zaal De 
Smedt Kerkplaals 8 Duisburg 
HAASRODE BLANDEN bij O Steeno Boelsen 
berg 11 lel 016 46 2189 
NEERIJSE bij Federatieraadshd J De Baetselier 
Kamstraat 8 
O U D HEVERLEE elke vierde maandag van 
20 u lo l 22 u ir Cafe De Luchtbede Dorps 
straat 
TERVUREN MOORSEL gemeenteraadslid G 
Vandendriessche en federalieraadslid J Depre 
cofe In de Oude Smidse Kerkstr 5 elke 1 ' 
donderdag 
VOSSEM LEEFDAAL Federatieraadshd J De 
pre zaal Casino Gemeenteplein elke 4'" donder 
dag 

Senator Bob MAES 
DILBEEK Elke dinsdag en donderdag van 18 tot 
20 u bij M Panis Moeremanslaan 86 
GROOT BIJGAARDEN De 4' dinsdag van de 
maand bij R De Ridder Brusselstraat van 19 lot 
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 tol 21 u 30 in Fauna 
Flora (samen met mevr Van Hecke Thiebaut) 
MELSBROEK 1» donderdag van 19 lot 20 u in 
Cafe Alcazar Gillijnstraat 1 
ZAVENTEM 3' dinsdag van 19 u 30 lot 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 lot 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 vri|dag van de maand 
GENK van 18 u tot 19 u Schaapsdnes 29 tel 
011 35 46 40 

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 
Kolisbos 1 

Derde maandag van de maand 
KINROOI van18 u tot 19 u bij T Schoofs Bree 
ersteenvyeg 85 
Vierde maandag van de maand 
HOUTHALEN van 18 u tot 19 u bi) T Dirix Zwa 
luvi/straat 9 
TESSENDERLO van 19 u tot 20 u bij R De Cos 
ter Industriepark 

Volksver! J OLAERTS 
GENK edere zaterdag en maandag van 9 u tot 
12 u Neerzijstraat 
ZUTENDAAL iedere 1= vri jdag om 16 u 30 in 
St Hubertuskr ing 
AS iedere 1" vri jdag om 17 u 30 bij Hubert Ver 
heygen Dorpsstraat 

ZONHOVEN iedere 2 ' vrijdag om 48 u Zonne 
hoi-. Kerkplein 
PAAL iedere 2' vrijdag om 49 u cafe Huysmans 
tegenover de kerk 
HEUSDEN iedere 2= vrijdag om 20 u in de 
Oude Kring 
ST TRUIDEN iedere 3» vrijdag cafe Het Kaart 
huis Stationsstraat 
HERK DE STAD edere 3» vrijdag 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 53 46 55 
EKSEL Cafe t Vlaske Eindhovensebaan 33 van 
10 u 30 tot 11 u Tel 011 73 4178 
PEER bij Jan Plas Coilegelaan 5 van 11 u 30 tot 
12 u Tel 011 73 52 44 
BREE Cafe Wit Paard Nieuwstad 28 van 
12 u 30 tot 13 u 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 bi| Jos Van Bree Zavelstraat 53 van 
16 u tot 16 u 30 Tel 011 643630 
LOMMEL 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 6559 
MAASEIK Cafe Posthoorn Bosstr 3 van 11 u 
tot 11 u 30 Tel 011 5644 08 

DILSEN Cafe Metropole Rijksweg 406 van 
12 u tot 12 u 30 Tel 011 75 56 32 
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 23 1092 
BORGLOON bij Sylvio Wijnants Graeth 1 van 
15 u 30 tot 16 u Tel 012 7421 28 
HOESELT Cafe ABC Tongerse Baan 3 van 
16 u 30 tot 17 u Tel 011 4122 33 
ledere maandag 
AAN HUIS Ursulastraat 1 Eigenbilzen van 19 u 
30 tot 20 u 30 Tel 011 41 24 54 

Senator M COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14 u bij de h Keldermans 
Kasteelstraat 186 
LEBBEKE op telefonische afspraak 2138 89 
WIEZE DENDERBELLE om 16 u Cafe Cen 
trum 
DENDERMONDE o m 1 7 u Cate Scaldis Brus 
selsestraat 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u Vlaams Huis De Klokke 
SCHOONAARDE om 15 u Cafe Mikene 
OVERMERE o m 1 6 u cafe Den Hoorn 
ZELE cm 17 u Vlaams Huis Pallieter 
Derde zaterdag van de maand 
HAMME om 15 u Spinnershof 
DENDERMONDE om 16 u Cafe Scaldis 

GREMBERGEN om 17u Sekretariaat 
Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14 u Vlaams Huis De Klokke 
SCHELLEBELLE WICHELEN o m 1 5 u 
SCHOONAARDE o m 1 6 u Mikene 
ZELE o m 1 7 u Vlaams Huis Pallieter 

Senator E DE FACQ 
Persoonli jke afspraken op telefoonnummer 
22 64 23 22 36 30 of schriftelijk Europalaan 11 
9820 St Denijs 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 Bloemekenswijk Dahliastraat 95 (20 21 

" ) 
DRONGEN eerste donderdag van de maand 
Restaurant Barlona afr t 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 Korte 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 30 06 53 
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 Astndlaan 19 
OOSTERZELE van 17 u tot 17 u 30 bij Pare 
w jck Dorp 8 
DIKKELVENNE van 17 u 30 tot 18 u 30 bij Van 
Gysegem Kerkstraat 83 

Volksvert G DE KEGEL-MARTENS 
NINOVE ledere zondag VT 10 u tot 12 u ten 
hu ze Leopoldla in 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 ^rans 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 Cafe 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 Cautaert Hof 
straat 18 van 10 u 30 tol 11 u 30 

Volksvert dr R VAN LEEMPUTTEN 
ZOTTEGEM Ten Huize Korte Munte 6 
VELZEKE Tel 091 60 08 32 elke voormiddag 
van 9 u 30 tot 14 u Ook s zondags 

Volksvert P VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG 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 Middenstandhuls 
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 14 u tot 15 u bij 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 cafe Diederiks 
Diedenksplein 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van 11 u tot 12 u bij Mark Her 
reman Iseqem 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18 u tot 19 u bij Jules Criel 
Dorp 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18 u tot 19 u Cafe Ritz Linden 
laan 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE v a n 1 7 u t o t 1 8 u Emile Hullebroek 
straat 14 

Volksvert F BAERT 
Elke eerste zaterdag 
DEINZE 10 u cafe Rosbrau Markt 
GENT 11 u Koningin Astndlaan 123 
LOVENDEGEM 14 u 45 cafe 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 
LANDEGEM bi| Guido Schaeck Vosseiare 
straat 16 om 11 u 

Volksvert E VANSTEENKISTE 
Arr VEURNE DIKSMUIDE 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 I jzer laan om 10 u 

MERKEM W O U M E N 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 cafe 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 
VLISSEGEM bij Irma Van Haecke Kerkstraat 
(Dorp) om 12 u 

BREDENE bij Kamiel Haeck Dnf tweg 59 om 
12 u 30 
OOSTENDE (wijk Vuurtoren] 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 9548 

VANDEMEULEBROU-Volksvert J 
CKE 
Aan huis elke maandag op afspraak Anjelieren 
laan 25 8400 Oostende Tel 059 8004 28 
Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9 u Helvetia Kerkstraat 32 
WESTENDE o m l O u Gistelstraat 74 
LEFFINGE om 11u Gasthof t Steen Dorps 
straat 
DE HAAN om 12u De Torre Tramhalte 
MIDDELKERKE om 15 u Were Di De Smet de 
Naeyerlaan 
berste maandag van de maand 
SPERMALIE o m 1 8 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 IKSMUIDE om l O u Vlaams Huis I jzer laan 
83 
MERKEM W O U M E N o m l l u Nieuw Woumen 
Dorp 77 Woumen 

KORTEMARK om 12 u Gudrun Stations 
straat 76 
KOEKELARE om 12 u 30 Hertog van Arenberg 
GISTEL o m 1 5 u Kantoor Zwaenepoel Stations 
straat 2A 

Derde zondag van de maand 
NIEUWPOORT o m O u Willy Devriendt Recol 
iettenstraat 66 
ALVERINGEM om 10 u t Vlierhof Dorpsplaats 
LO om 11 u Meir Mevr Ascrawat Weststraat 
5 
LEISELE om 11 u 45 Drie Ridders Weegsche 
de 1 Gyvennkhove 

Volksvert 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 21 1756 
WEVELGEM Vredestraat 10 van 20 u tot 21 u 
Tel 050 4143 32 
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 74 67 
WAREGEM Weekend Holstraat 23 van 
17 u 15 tot 18 u 15 Tel 050 602656 
GULLEGEM 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 22 11 50 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER elke eerste zaterdag van de maand van 
11 u 30 tot 12 u 30 in cafe «Rembrandt Me 
nenstraat 46(057 2032 97] 
POPERINGE elke eerste zaterdag van de 
maand tussen 10u en 11 u 

Senator VAN IN ~ 
BRUGGE elke 2' en A' 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 Vlieghe apoteker Hofstraat 
JABBEKE elke 1" zaterdag van de maand van 
11 tot 12 u bi| gemeenteraadslid G Eeckeloo 
Aartr i jkesteenweg 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 50 90 
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25 Oostende Gemeenteraad vanaf 19 u " 
26 Izegem Wandeling naar de «Broeken» van Zarren-Werken 

o l v Enk Vandewalle Vertrek om 13 u 30 aan het Vlaams 
HUIS Organisatie Wandelklub Vlaams Huis 

JULI 
4 Izegem • 7e jaarlijkse voettocht Izegem-Diksmuide naar de 

IJzerbedevaart Vertrek om 4 uur 's morgens aan het Vlaams 
Huis Schrijf tijdig in Prijs 40 fr 

9 Diksmulde • Guldensporenvienng met Frans Van der Eist 

Z E V E N D E 

ZEEZANGFEEST 

TE O O S T E N D E 

Het Zeezangfeest (het zevende van de reeks) staat dit jaar — vnj-
dag 9 juli 1976 om 20 u 30 in het Kursaal te Oostende — in het teken 
van de herdenking van <• de groote stoonnghe » op tekst van Anton 
van Wilderode en onder regie van Remi Van Duyn 
Aan deze zeezangfeesten gingen echter een reeks provinciale ANZ-
zangfeesten vooraf van 1959 af (Rumbeke), doorgaans onder grote 
belangstelling, ook dank zij de karaktenstieke familiale sfeer 
Het feest zet in met een proloog « Blauwvoet die ons heimwee zijt» 
Het eerste deel evokeert de Blauwvoetene intra muros, het tweede 
deel roept het uitdragen van de studentenaktie buiten het klem semi-
nane van Roeselare en het derde deel staat dan volop in het teken 
van de Vlaamse Beweging In een epiloog wordt naar de toekomst 
geschouwd 
Toegang 100 en 200 fr Inrichting ANZ West-Vlaanderen met mede
werking van de VTB en VAB, het 11 julikomitee Oostende, Noord-
starfonds en onder de auspiciën van het provinciaal bestuur en het 
stadsbestuur van Oostende 

XVe VLAAMSE KULTUURDAG te 
EKELSBEKE 
Onder de auspiciën van het Comité flamand de France de Michiel de 
Swaenkring en het Komitee voor Frans-Vlaanderen heeft op zondag 
11 juli te Ekelsbeke in Frans-Vlaanderen de XVe Vlaamse Kultuurdag 
plaats Het programma 

1 Om 9 u BT (Let wel 10 u Franse tijd) in het kasteel opening door 
EH Decalf van een tentoonstelling van pentekeningen van Terra 
Oblita oude skulpturen uit de streek, werken van E De Coussema-
ker uit het archief van het OFF litho's van Bert De Keyser en schil
derwerk van Joris Declercq 

2 Om 10 u BT Hoogmis in de noodkerk [zaal Van der Sluys) opge
dragen door Kan Deswarte met homilie in het Nederlands en koor
zang door « Jong en Blij» uit Zillebeke 

3 Om 11 u BT in het kasteel apentiefkoricert door de Ekelsbeekse 
muziekvereniging 

4 Om 13 u 30 BT in de St-Jozefstoneelzaal Stationsstraat, kulture-
le bijeenkomst met medewerking o a van Marieke en Bart uit Duin 
kerke 

5 Om 15 u 30 BT in het kasteel tuinfeest met optreden van de har
monie '< Eigen Schoon » uit Wevelgem volksdansgroep •< De Eglan-
tier» uit Heule en Maneke en Bart uit Duinkerke 

ZO(K€RC)€S 
Jonge man, bouwkundig tekenaar, le
gerdienst beëindigd, zoekt aangepast 
werk eender waar in Vlaanderen 
Zoekt aangepast werk in het Limburg
se, jonge man, 21 jaar, diploma 
A 6/A 1 distnbutie, legerdienst beëin
digd op 1 november a s Zich wenden 
volksv E Raskin Ursulastraat 1 te 
3745 Eigenbilzen (tel 011/4124 54) 

N-81 

Fotokar, Vlaamse steenweg 43 1000 
Brussel (02/5115641) zoekt een 
tweetalige wmkeljuffrouw 16-17 jr 
Vanaf 1 juli 1976, wonend te Brussel 
of onmiddellijke omgeving 

N 7 8 

Licenciate Psychologie ( P M S ) , 22 j 
zoekt voltijdse betrekking als psycho
loge psychologisch of sociale assis
tente en dgl , liefst omgeving Leuven 
Kontakt via oud-senator Van Hagen
doren, Guido Gezellelaan 63 - 3030 
Heverlee N-80 

DOSFELINSTITUUT 

DIAMONTAGE: DE GEMEENTE, BOUWSTEEN 
VOOR EEN FEDERAAL VLAANDERER 

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

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

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 

ZITDAG 

Senator P Leys zal zitting houden op 
dinsdag 6 juli van 20 tot 21 u in het 
spijshuis Bearnaise de Smet de Nae-
yerlaan 86 Hij zal vergezeld zijn door 
een afgevaardigde van het centrum 
voor arr dienstbetoon, waarbij men 
terecht komt voor pensioenen en 
sociale zaken 

IJZERBEDEVAART 
Onze afdeling zal een bus in leggen 
naar de IJzerbedevaart te Diksmuide 
op zondag 4 juli en zulks in samen
werking met de plaatselijke afde
lingen van de VTU en het Davids-
fonds Vertrek van de bus aan het sta
tion te 9 u 30 Deelname in de kos
ten 130 fr (inbegrepen fooi voor 
chauffeur en kenteken van de IJzerbe
devaart) Men kan inschrijven bij voor
zitter 
Ook de plaatselijke afdeling van het 
V V V G zal men haar vaandel deelne
men aan de vlaggenoptocht te Diks
muide Voor de deelnemers zelfde 
voorwaarden als hierboven vermeld 

GROOT-BRUGGE 

GULDENSPORENVIERING 
GE 
Donderdag 8 juli 1976 om 20 u 30, 
Schouwburg dringende oproep aan 
alle VU-leden van Groot-Brugge ak-
tief te willen medewerken met vooral 
tegenwoordig te zijn op de Gulden
sporenvienng 
De afdelingen worden verzocht kaar
ten af te halen tegen verminderde 
prijs per 20 stuks en aan de leden te 
bezorgen 
Kaarten en nummering Bureau voor 
Toerisme, Markt, Brugge 

Feestzaal - JAGERSHOF» 
Zaal voor huwelijken vergaderingen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St-Andr ies 
Tel 050/31 32 10 en 31.3406 

plaatsen aan Petit-Pans Derbylaan en 
Gemeentehuis Middelkerke Onder
weg wordt het Duits soldatenkerkhof 
van Vladslo aangedaan en het mid
dagmaal wordt genomen te Belle-
waarde Nadien bezoek aan Mill -62 • 
Engels kerkhof en geleid bezoek aan 
de stad Popennge Thuis rond 20 u -
Prijs 150 fr 
Men kan zich melden bij onze bestu
ren of bij de h Buttiens Wierenstraat 
39 (tel 70 73 81) 

A D I N K E R K E 

OVERLIJDEN 
Op 17 juni werd ons lid de heBr Geor
ges Proot ten grave gedragen op 76-
jarige leeftijd ontslapen Wij betuigen 
aan de familie en vooral aan mevr 
Marthe Goedens zijn echtgenote on
ze innige deelneming bij dit verlies 

GISTEL 

LEDENSLAG 
Moeilijk gaat ook ofschoon het met 
van een leien dakje liep deze keer 
zijn we toch geslaagd in de erelijst te 
komen weze het nipt, maar toch met 
een beetje overschot Beste dank aan 
alle medewerkers 

DIKSMUIDE 

GULDENSPORENFEEST 
Onze afdeling ncht op vnjdag 9 juli 
haar jaarlijks Guldensporenfeest m 
weer in het Vlaams Huis, I jzerlaan 83 
Verlenen hun medewerking de zan
ger Kurt FLEMING en als redenaar 
Bart VANDERMOERE Toegang 100 
fr Organizatie Vlaamse Vrienden 
van de Westhoek 

lEPER 

OOSTENDE 

FVV-NIEUWS 
Op 4 juli ncht de FVV in samenwer
king met de VTB een bus in naar de 
IJzerbedevaart te Diksmuide 
We vertrekken stipt om 9 u aan het 
Kanadaplein (Gerechtshof), met stop-

11 JULI 
De 11 juli-vienng wordt georgani-
zeerd door de Jef Lesage-knng Op 
10 juli om 16 u 30, in de Sint-Maar-
tenskatedraal •< fundatiemis voor de 
helden van 1302» Om 20 uur in het 
jeugdstadion gezellig samenzijn met 
Breugelmaal de zanger,Luk Saffloer 
en een feestrede Op 11 juli om 10 u 
30, in de konferentiezaal van het stad
huis kollokwium over de aktuele toe
stand van de Vlaamse Beweging met 
panelleden Wido Bourel Noel Decrae-
mer Piet De Pauw Jos Gouverneur, 
Sandor Szondi 

mm^\)Q\m 
AL-AL keukeninrichtingen 

Jan Claes 
Bondgenotenlaan 163 

LEUVEN tel 016/234794 

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

COSTAN BELGIUM - HEIDI FRIGO'S 
Voor uw koel- en winkelinstallaties te 
Hekelgem tel 053/66 7125 Te Smt Ni 
klaas tel 031/76 58 80 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
(031/3745 72) 

10%vr.V.U.Ieiien 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN -PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan83 
1030 Brussf! (Schaarbeek) 

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

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimtf van 30 tol 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268 1402 

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

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

ELECTRA-BREEpvba 
Electro — Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188 - 462477 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/441742 - 44 1743 
MIELE - AEG - LINDE 

Dames en he-'en in uw belang 
\vendt U voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES 

EM ZOON ANDRE 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Stri|tem 

•̂ el 0'^4/33 37 56 

PVBA RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

MIDDELKERKE 

LEDENSLAG 
Een nieuwe stoot weer met hulp van 
Vandemeulebroucke bracht onze af
deling thans op de derde plaats in de 
rangschikking waardoor wij Manaker-
ke voorbijstaken en ons juist achter 
Koksijde plaatsten Daarmee zal ze 
ledenslag tot een goed einde geko-
rripn zijn 

IZEGEM 

KOLPORTAGE 

De kolportage op zondag 13 juni ken
de een uitstekend verloop Niet min
der dan 15 deelnemers daagden op 
Onder hen waren drie dames die 
voor het eerst hun kolporteertalent 
getest hebben Er was maar een 
onaangename verrassing onze kol-
portageploeg beschikte over te wei
nig eksemplaren van het •< Dossier 
Vlaanderen», zodat iedereen in een 
minimum van tijd uitverkocht was 
Maar het animo zat enn en het ont
haal door de Izegemse bevolking was 
biezonder goed 

ABONNEMENTENWINST 
Wij konden vorige week met trots ver
melden hoe het ledenaantal van de 
Izegemse afdeling m een jaar met 
33 2 % gegi-oeid is Voor het abonne
mentenaantal ligt het percentage nog 
hoger Het aantal abonnees op het 
weekblad •• Wij» steeg in dezelfde 
periode met 51 % Geert Bourgeois 
heeft daar het leeuweaandeel in 
gehad Maar ook alle bestuursleden 
en mandatarissen hebben een duw 
meegedaan om dat rezultaat te berei
ken 

KIESFONDS 

Verschillende lezers hebben onze op
roep al beantwoord om het VU-kies-
fonds voor de aanstaande gemeente
raadsverkiezingen te steunen Harte
lijk dank aan allen die al een bijdrage 
overschreven of overmaakten Be
denk dat ook een bescheiden steunbij-
drage zeer welkom is Dank zij de 
vele kleine bijdragen kunnen wij on
danks het ontbreken van machtige 
groepen die ons steunen ook een vol
waardige kiescampagne voeren Dat 
IS trouwens de grote kacht van de 
Volksunie de vele leden die hun 
steentje bijdragen Wij brengen nog 
eens het nummer in hennnenng van 
de Volksunie Izegem 465-0134301-
85 Vermeld bij het overschrijven 
«kiesfonds » 

7e JAARLIJKSE VOETTOCHT 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 
Om 4 uur 's morgens trekt op 4 juli 
een tainjke schare Izegemnaars te 
voet naar de IJzerbedevaart Een 
onvergetelijke tocht en inspanning 
voor wie het al ooit eens meemaakte 
Men schrijft in voor 40 fr in het 
Vlaams Huis Daarvoor krijgt men half
weg koffie met .broodjes en de hele 
tijd een goede verzorging voor wie 
een zwak moment kent Wij doen een 
dringende oproep om af te stappen 
van de slechte gewoonte om op het 
allerlaatste nippertje in te schrijven 
Op die manier maakt U het de inrich
ters speciaal moeilijk Daarom schnjf 
nu al in i 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 050/35404 

BOUWBEDRUF 
LUCILEGEMS 

Vaartstraat 9 - 2251 MASSENHOVEN 

Uit sympathie 

RESTAURANT DE XVI' EEUW 

Lakenstraat 120 1000 BRUSSEL 
Uitgebaat door eer echte Tunesische f 

Vlaamse vriend 

AKTIE BRUSSEL 10-10 prk 000-0171139-31 

WIJ 16 24 JUNI 1976 

file:///vendt


soa^M L€l/€n 

De ziekteverzekering is ziek. Deze woordspe
ling lezen we nu reeds verschillende jaren in 
alle kranten en tijdschriften en horen we reeds 
even lang in voordrachten en meetings. Over 
deze vaststelling bestaat algemene eensgezind
heid. Naar Belgische gewoonten heeft deze 
roerende eensgezindheid echter geen enkel 
praktisch gevolg. Niemand doet iets. En onder
tussen wordt de kwaal groter en groter en de 
genezing dus moeilijker en moeilijker. 
Wanneer niemand iets konkreet durft doen, 
alhoewel iedereen weet dat de toestand niet 
langer houdbaar is, wordt in dit land meestal 
een studiekommissie opgericht om het pro
bleem te bestuderen. Dat gebeurde met de 
ziekteverzekering dus ook ZO. En alhoewel 
iedereen de kwaal kent, inbegrepen de oorza
ken en inbegrepen de manier om ervan verlost 
te geraken, werd op 10 maart 1975 een Konink
lijk Besluit uitgevaardigd waarbij een Koninklijk 
Kommissaris werd aangesteld die de opdracht 
meekreeg «de meest gepaste maatregelen 
voor te stellen om in het kader van een alge
meen gezondheidsbeleid, de ziekteverzekering 
te reorganizeren en met minder kosten de wer
king ervan te verbeteren » (art. 2). Die Kommis
saris was de h. Jacques Petit. Hij sloot op 27 
februari 1976 zijn verslag af en het werd op 26 
mei jl aan de leden van de Kamer voorgelegd. 
Dit verslag is geen kattebelletje. Het is een 535 
bladzijden dik boek, groot formaat, en men kan 
er gerust iemand het hoofd mee inslaan. Of 
men er echter eveneens de kwalen van onze 
ziekteverzekering mee klein zal krijgen ? 
Al met al maakt dit zgn. "Verslag Petit- een 
uiterst gunstige indruk, mede omdat fjet de din
gen bij hun naam noemt, alhoewel men zich 
niet van de indruk kan ontdoen dat een beetje 
om de « heilige koe » van de mutualiteiten heen 

gegaan werd. Wij zijn zinnens op deze bladzij
de meer dan één bijdrage te leveren omtrent 
de inhoud van het Verslag Petit. Vandaag 
beperken we ons evenwel tot het aangeven 
van de grote lijnen ervan. 
Na een «Voorwoord» en een historisch over
zicht, wijdt de h. Petit zijn aandacht aan -De 
administratieve struktuur van de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering- (12 biz.), 
waarna «De financiering - ervan aan de beurt 
komt (23 bIz.], gevolgd door een hoofdstuk 
«Vroegere hervormingen - (7 bIz.). Op de 
vraag «te de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
in haar opzet geslaagd ?- wordt van bIz. 78 tot 
bIz. 88 een genuanceerd antwoord gegeven, 
waarna het verslag «De oorzaken van het defi
cit- aangeeft. De Koninklijke Kommissaris 
heeft er heel wat ontdekt. Voor het stelsel der 
gezondheidszorgen voor werknemers zijn het 
er twaalf en we sommen ze hier o p : 

1 de stijging van het aantal rechthebbenden : 
2 de demografische ontwikkeling van de 

bevolking; 
3. de sociale beroepskategorieën ; 
4. de gedragingen van de rechthebbenden; 
5 de ontwikkeling van de gezondheidszor

gen : 
6. de moderne levenswijze ; 
7 het aanbod aan gezondheidszorgen ; 
8. de invloed van de streek ; 
9. het ontbreken van een globaal gezond

heidsbeleid ; 
10. het bestaan van een verzekering ; 
11. de prijsontwikkeling ; 
12. de misbruiken. 
Vanzelfsprekend worden ook de andere stel
sels onder het vergrootglas gelegd. De beslui
ten zijn niet zelden gelijklopend. 
Van bladzijde 189 tot 248-ter worden de her

vormingsvoorstellen inzake de financiering be
sproken, waarna achtereenvolgens aan de 
beurt komen de hoofdstukken betreffende .De 
geneesheren- (45 bIz.), «Hef ziekenhuiswe
zen »(37 blz.1, « De geneesheren - (76 bIz.), « De 
apotekers - (13 bIz.), de « Tandheelkundigen en 
paramedic!- (19 bIz.), de "Speciale verstrek
kingen - Heelkunde en anesthesiologie - Verlos
singen en gynecologie- (14 bIz.), de "Revalida
tie- (6 bIz.}, de "Sociale ziekten- (6 bIz.], -De 
verzekeringsinstellingen » (17 bIz.), - De kontro-
le- (34 bIz.). 
De -Eindbeschouwingen- zijn uiteraard zeer 
belangrijk en beslaan 12 bladzijden. In dit hoofd
stuk wijst de h. Petit op een aantal vereisten, 
die we hier samenvatten: de noodzaak gans 
het gezondheidsbeleid onder één minister te 
brengen ; het kunnen beschikken over de nodi
ge informatie om die in beleidsopties om te zet
ten ; een trapsgewijze opstelling van de voor
zieningen ; het bepalen van een jaarlijks bud
get ; het planmatig uitbreiden van de gezond
heidszorg ; het regionalizeren naar kleinere geo
grafische entiteiten; het bevorderen van de 
samenwerking tussen de betrokkenen; het 
bepalen van de taak van al die betrokkenen; 
een herstrukturering van het RIZIV ; de vereen
voudiging van de wetgeving. 
Zoals gezegd, we zullen op dit - Verslag Petit» 
terugkomen. Voorlopig alleen dit als besluit: 
Het saneren van de ziekteverzekering is een 
uitdaging aan ons allemaal. Deze gezondma
king zal alleen dan lukken wanneer wij er in sla
gen afstand te nemen van een opbod-demago-
gie die alle betrokken groepen tegen mekaar 
opzet en ondertussen belet dat werkelijkheid 
wordt wat ons uit de krisis kan halen : de solida
riteit van allen met allen I 

Willy Cobbaut 
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SOCIAAL VADE-IVIECUM VOOR IEDEREEN 

T E M P E R A T U U R IN DE W E R K P L A A T S E N 
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A l h o e w e l w e in een zgn . gennatigd klinnaat leven, 
k a n he t hier t o c h bar k o u d w o r d e n o f sn ikheet . W e r 
k e n is dan niet a a n g e n a a m en ze l fs schade l i j k v o o r 
d e gezondhe id . He t A l g e m e e n Reg lemen t v o o r de 
a r b e i d s b e s c h e r m i n g hee f t d a a r o m bepa l ingen voor 
zien die be le t ten da t w e r k n e m e r s verp l i ch t w o r d e n 
a rbe id te ve r r i ch ten w a n n e e r het k w i k b e n e d e n of 
b o v e n z e k e r e g renzen daal t o f st i jgt. D e v o o r n a a m 
s te g e v e n w e h ieronder . 

Algemeen 

Art . 55 van v o o r n o e m d A l g e m e e n Reg lemen t (Ar t . 
2 v a n he t K B van 21 / 0 4 / 7 5 ) bepaa l t d a t in alle w e r k 
loka len een behoor l i j ke lucht- en k l imaat rege l ing in 
s tand m o e t w o r d e n g e h o u d e n . He t a rbe idsk l imaa t 
m a g er niet v e r s t o o r d w o r d e n d o o r o.a. o v e r m a t i g e 
w a r m t e of koude . D e w a n d e n v a n d e z e loka len die
nen in de regel zo g e m a a k t d a t iedere o v e r d r e v e n 
stra l ing, konvek t i e o f ge le id ing v a n wa rm te -ene rg i e 
v e r m e d e n w o r d t . 

Gesloten werk lokalen 
In d e ges lo ten en d o o r l o p e n d b e z e t t e w e r k l o k a l e n 
w o r d e n min imum- en m a k s i m u m - t e m p e r a t u r e n be
paa ld , reken ing h o u d e n d m e t d e inspann ingen d ie 
d e uit te v o e r e n taak vergt . D e z e min ima e n maks i -
m a w e r d e n 'als vo lg t vas tges te ld : 

Z e e r l icht werk min. 20° C 
L icht werk min. 18° C 
Halfzwaar werk m i a 15° C 

Z w a a r werk m i a 12° C 

D e m i n i m u m t e m p e r a t u r e n w o r d e n g e m e t e n me t 

maks. 
maks. 
maks. 
maks. 

30° 
30° 

26,7° 
25° 

C 
C 
C 
C 

een d r o g e t e r m o m e t e r ; d e maks j i t i um tempe ra tu -
ren w o r d e n g e m e t e n m e t e e n voch t i ge g lobe te rmo-
mete r of me t een e v e n e f fek t ie f ins t rument . 
V o o r de niet d o o r l o p e n d beze t t e w e r k p l a a t s e n 
m a g van d e a l gemene rege l ing w o r d e n a f g e w e k e n 
na adv ies v a n de a r be i ds geneeshee r en na ak
k o o r d van de v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e 
m e r s in het K o m i t e e v o o r vei l igheid en gezondhe id 
of van de vakbondsa f vaa rd i g i ng . N ie t temin moe t 
g e z o r g d w o r d e n v o o r de moge l i j khe id o m regelma
t ig in v e r w a r m d e of g e k o e l d e loka len te g a a n ver
t oeven . D a a r e n b o v e n m o e t e n d e w e r k n e m e r s me t 
a a n g e p a s t e besche rm ingsm idde len zi jn u i tgerust . 

O p e n werklokalen of werkplaatsen In openlucht 

V a n 1 n o v e m b e r to t 31 m a a r t m o e t e n d e o p e n 
we rk l oka len en d e w e r k p l a a t s e n in open luch t v a n 
e e n v o l d o e n d e aanta l ve rwarm ings in r i ch t i ngen zi jn. 
voo rz ien . W a n n e e r het nod ig bl i jkt e n in elk geva l 
w a n n e e r d e bu i t en tempera tuu r lager ligt d a n 5° C 
m o e t e n d e z e ve rwa rm ings toes te l l en ingeschake ld 
w o r d e n . M i t s a k k o o r d v a n he t K o m i t e e o f v a n de 
v a k b o n d s a f v a a r d i g i n g m o g e n deze toeste l len opge 
s te ld w o r d e n in loka len o f in voo r l op ige kons t ruk -
t ies w a a r he t pe rsonee l z ich bi j t u s s e n p o z e n kan 
gaan v e r w a r m e n . V o o r w i n k e l b a n k e n in o p e n lucht 
z i jn spec ia le bepa l ingen v a n toepass ing . 

Zonnestra l ing 

D e w e r k n e m e r s m o e t e n t egen d e zonnes t ra l ing 
k u n n e n b e s c h e r m d w o r d e n d o o r o m he t e v e n we l 
k e instal lat ie d ie z ich d a a r v o o r leent. Cw. 
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DOKUMENTATIE | 

Elke week krijgen wij verschillende publiciteits-
bladen in de bus. Hcxjfdzakelijk worcien die 
publiciteitsbladen gevuld door micWenstanders, 
kleine en grote bedrijven, die hun diensten of 
prcxiukten onder de aandacht van het groot 
publiek willen brengen. Die aankondigingen val
len alle onder de verzamelnaam -publiciteit», 
zijnde de inspanningen die iemand t\dr\ ge-
trcxDst om ruimere bekendheid te geven aan 
het feit dat hij iets wil doen (diensten) of iets wil 
'verkopen (produkten). 

WAAROM 
KOPEN WIJ? 
Voor zelfstandigen of kleinere bedrijven kan dit 
volstaan. Voor grote bedrijven evenwel, voor 
nationale en zeker voor multi-nationale onder
nemingen volstaat het zeker niet er voor te zor
gen dat hun produkten algemeen bekendgera-
ken. Even belangrijk is hier de manier waarop 
hun diensten en produkten aan het groot 
publiek voorgesteld worden. Want van deze 
manier hangt grotendeels af hoe de mogelijke 
koper zal reageren. Met andere woorden; of 
de koper al dan niet naar het produkt van de 
konkurrentie zal grijpen. 
Het gedrag van de mogelijke koper wordt daar
om diepgaand bestudeerd en dit zowel vanuit 
psichologisch, sociologisch en ekonomisch oog
punt en vanuit nog verschillende oogpunten 
meer Het is slechts nadat men zich een beeld 
gevormd heeft van de manier waarop het 
groot publiek of een deel van het publiek zal 
reageren op een produkt, dat men de vorm 
ervan zal vastleggen, dat men zal bepalen aan 
welk deel van het publiek het hoofdzakelijk zal 
aangeboden worden, in welke tijdschriften men 
er publiciteit zal voor maken, op welke karakter
trekken van de koper men vooral zal trachten 
in te spelen, hoe de verpakking er zal uitzien, 
enz enz. Voor deze studie van het konsumen-
tengedrag wordt veel geld uitgegeven. Men zal 
gemakkelijk begrijpen waarom: Het op de 
markt brengen van een nieuw produkt bv. is 
soms een vanuit financieel oogpunt zeer dure 
onderneming en een mislukking kan verstrek
kende gevolgen hebben. Daarenboven /kan 
men er zeker van zijn dat ook de konkurrentie 
het gedrag van de verbruiker bestudeerd heeft 
en naar de meest efficiënte wijze zoekt om 
diens vertrouwen te winnen. 
Deze op wetenschappelijk niveau gevoerde 
strijd belangt in de allereerste plaats de produ
cent aan. Maar o i. belangt deze verkoopstech
niek evenzeer de verbruiker aan. Hij is er zich 
inderdaad meestal niet van bewust waarom hij 
de voorkeur geeft aan merk A boven merk B. 
Nochtans is het heel goed mogelijk dat H\ in fei
te beter gediend zou zijn door het aankopen 
van merk B. Waarom koopt hij het dan niet? 
Om op deze vraag een antwoord te vinden, 
moet men vertrouwd zijn met de moderne mar-
keting-technieken. Moet de verbruiker daarom 
opnieuw naar school ? Om heel eerlijk te zijn -. 
Ja ! Wie vandaag met kennis van zaken en ver
antwoord de hem of haar aangeboden produk
ten wil vergelijken en wie niet de passieve 
speelbal 'vil zijn van handige publiciteits-jon-
gens, zou opnieuw naar school moeten om het 
brevet te halen van «geschoold verbruiker». 
Dergelijke scholen bestaan met. Spijtig genoeg. 
Maar er bestaan wel boeken over dit onder
werp. Ze zijn vanzelfsprekend bestemd voor 
de verkoper, maar de koper kan met veel 
vrucht een kijkje gaan nemen achter de scher
men van de publiciteitswereld. Een goed boek 
in dit opzicht is het nr 119 in de Marka-reeks 
van Het Spectrum, uitgegeven in 1973, maar 
nog steeds beschikbaar. De t i tel: « Consumen
tengedrag ». Het is met veel kennis van zaken 
geschreven door Harvard-professor Thomas 
Robertson, het bevat een uitgebreide litera
tuur-lijst en het is U ten zeerste aanbevolen I 

Cw. 

Thomas S. Robertson — «Consumentege
drag » — Marka nr 119 — Uitg. Het Spectrum, 
Utrecht/Antwerpen - 1973 - 197 bIz. - 146 
fr. 
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" \ Elke mens is polit iek» 
Jean-Paul Sartre 

Sartres Situations X opent met een tekst uit 1971 waarin zeer diep 
ingegaan wordt op de Baskische vrijheidsstrijd. Het gaat niet alleen 
om de Basken of Katalanen of Bretoenen. Sartre weigert het pro
bleem te begrenzen tot de verdrukte minderheden in Europa en 
elders in de wereld. Hij stelt het vraagstuk van het centraliserende 
staatsbestel dat een schepping is van de Europese burgerij. In dat 
politieke model is er geen plaats voor volkeren, maatschappelijke 
groepen, individuen die hun eigen identiteit willen bevestigen, tenzij in 
de margina van de folklore of in een toestand van rechtskundige min
derwaardigheid of klandestiniteit. 
Vandaar ook Sartres aandacht in Situations X voor de toestand van 
de vrouw in een vraaggesprek met Simone de Beauvoir Zonder zelf 
maoist te zijn, breekt hij voorts een lans voor deze nieuwe vorm van 
revolutionaire aktie, die hij tegenover het centralistische Franse kom-
munisme en socialisme plaatst. In een ander politiek traktaat neemt 
de auteur het Franse kiesstelsel op de korrel, waarbij hij tot het 
besluit kom^ dat de burgers, die niet meer dan abstrakte wezens zijn 
enkel een stem uitbrengen om het bestaande systeem te beves
tigen : « c'est surtout voter pour Ie vote», d w.z. stemmen voor een 
machtsbestel dat de mensen vervreemdt van henzelf, van hun groep, 
van hun beroepsbelangen, van de etnische groep waartoe ze beho
ren De burgerlijke demokratie van het westen is, volgens Sartre, een 
politiek systeem dat fundamenteel niet gedragen wordt door de kon-
krete volkse basis, zonder dewelke er van geen vrijheid of kuituur 
sprake IS. 
Wil je de tekst over de Basken goed verstaan, is het nodig rekening 
te houden met de politieke grondinzichten van de schrijver, die in het 
hele boek terugkeren, zelfs in het autobiografische gedeelte dat het 
tweede deel vormt Daar is Sartre niet als schrijver aan het woord, 
maar als geïnterviewde Daar hij praktisch met blindheid geslagen is, 
IS hij gedwongen op mondelinge kommunikatievormen een beroep te 
doen, die in Situations X hun geschreven neerslag gekregen hebben 
Het belangrijkste gesprek, dat ongeveer honderd bladzijden beslaat, 
draagt de titel Autoportrait a soixante-dix ans (Zelfportret van een 
zeventigjarige). Het is een autobiografisch stuk dat in het verlengde 
van Les Mots moet gelezen worden. In dat gesprek lees je hoe Sar
tre in zijn konkrete leven, binnen de perken van de maatschappelijke 
en historische omstandigheden van zijn eigen bestaan, gestalte 
tracht te geven aan zijn grotendeels politiek genchte levensfilosofie 
en dan zie je ook hoe die filosofie van zelfbevrijding in het konkrete 
bestaan zelf vorm krijgt Sartre deelt z'n leven in twee perioden in. 
waarvan de scheidingslijn ongeveer samenvalt met de Tweede 
Wereldoorlog. De kentering begon in 1939 tijdens de mobilisatie, toen 
hij als gemobiliseerde gekonfronteerd werd met het machtsbestel 
van de Franse staat, die honderdduizenden mannen, meestal tegen 

Sartre kiest partij 
voor de etnische 
minderheden 
hun wil in, op grond van hun abstrakte staatsburgerschap, samen-
dreef om de wapens op te nemen Van dan af is, volgens Sartre, het 
maatschappelijke denken in zijn filosofie op de voorgrond getreden 
Met opzet gebruikte ik in deze kroniek het woord «konkreet». Het is 
een sleutelwoord van Sartre, dat nauw verband houdt met het begrip 
« volk» [peuplej. Daartegenover staat de burgerlijke rechtsstaat die 
het politieke instrument is van de heersende klasse. In die rechtsstaat 
worden de verhoudingen tussen de vele konkrete mensen die samen 
hel volk vormen, geformaliseerd tot enkele algemeenheden als meer-
derjahgen-minderjangen, mannen-vrouwen, stemgerechtigden en 
met-stemgerechtigden, loontrekkenden-zelfstandigen, enz. Wie of 
wat buiten die wettelijke kategoneén valt, heeft amper bestaans
recht. Het is een bureaukratische opdeling van de burgers, die er hun 
eigenlijke identiteit en in vele opzichten ook hun vrijheid in verliezen. 
Als je die opvatting van de staat doortrekt naar Spanje en vanuit dat 
standpunt de toestand van de Basken ontleedt, dan besef je hoezeer 
de Spaanse rechtsstaat erop gericht is door zijn centralisme de volke
ren op zijn grondgebied, die met passen in het abstrakt-maatschappe-
lijke Spaanse model, uit te buiten en zelfs kultureel uit te roeien. Om 
dat doel te bereiken wordt het hele machtsapparaat van politie en 
gerecht, waarop het stelsel steunt, tegen de Basken in werking 
gebracht In Sovjet-Rusland, Joegoslavië, Frankrijk, Spanje, Noord-ler-
tand, België en Canada, schrijft Sartre, hebben de maatschappelijke 
konfhkten een etnische betekenis: « Men geeft er zich rekenschap 
van dat de huidige grenzen aan het belang van de heersende klas
sen beantwoorden en niet aan de verzuchtingen van het volk, en dat 
achter de eenheid waarop de grote machten bogen, de verdrukking 
van de etnische groepen schuilgaat en het geniepige of openlijke 
gebruik van repressief geweld ». Sartre plaatst de hele ontvoogdings
beweging van de «kleinere» volkeren, bijgevolg ook van de Vlamin
gen, in het teken van de strijd tegen de centralistische burgerlijke 
staatsopvatting 

Hoe een einde maken aan de fiskale, ekonomische en maatschappe
lijke uitbuiting ? Daarvoor dient, volgens Sartre, vanuit een volks-so-
cialistisch oogpunt, de strijd éérst gevoerd te worden voor de nationa
le bevrijding van het volk. Pas nadat het Spaanse juk afgeworpen is, 
zal het Baskische volk vrij zijn ekonomische strukturen kunnen bepa
len De strijd tegen de uitbuiting, zowel naarbuiten als naarbinnen, ziet 
Sartre tegelijkertijd als een nationalistische en socialistische strijd 
Het nationalisme zal het socialisme behoeden voor de tragische ver
gissingen van het Sovjet-Russische en van andere imperialistische 
en verdrukkende socialistische modellen. Vanuit een volks-nationalis-
tisch oogpunt ziet de schrijver van La Nausée met in hoe het Baski
sche volk zonder de arbeiders een einde kan stellen aan de Spaanse 
overheersing Het gaat met zo maar om een loutere en tijdelijke 
medewerking van de arbeidende klasse, maar wel, steeds volgens de 
Sartnaanse visie, om een maatschappelijke en kulturele omwenteling 
in socialistische zin van het Baskische volk, waarvan de aarde, de 
taal en de hernieuwde zeden de grondslag vormen 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Jean-Paul Sartre, Situations X. Politique et autobiographie. Parijs, 
Gallimard, 1976, 226 biz. 

EEN UNIVERSELE WERELDGESCHIEDENIS 
Van de universele wereldgeschiede
nis die onder de redaktie van Golo 
Mann en August Nitschke in het Duits 
verschenen is onder de titel «Propy-
laën Weltgeschichte» verschijnt een 
Nederlandse vertaling. 
Zo pas zijn de delen 5 en 6 versche
nen. Deel V is gewijd aan de Islam en 
aan het ontstaan van Europa. De 
auteurs zijn telkens specialisten en 
met alleen Duitsers. Zo werd voor dit 
deel een beroep gedaan op de mede
werking van Prof. F.L. Ganshof, emeri-
tus-hoogleraar van de Gentse Univer
siteit, internationaal befaamd mediae-
vist. Het is dan ook duidelijk dat deze 
groots opgezette wereldgeschiedenis 
een stevige wetenschappelijke waar
de heeft. Het is geen oppervlakkig en 
vulgahzerend overzicht Ook qua om
vang zijn het respektabele volumes. 
Het meest opvallend is wellicht dat 
het vertrouwde patroon van de natio
nale geschiedenis, de geschiedenis 

van iedere staat afzonderlijk, in deze 
publikatie ingeschakeld is in een veel 
bredere visie die telkens een gans 
werelddeel, een kuituur- en bescha
vingskring omvat. In deel VI worden 
zowel de grote kuituren buiten Euro
pa als de Renaissance in Europa 
behandeld. Deze grote kuituren bui
ten Europa zijn : Precolumbiaans Ame
rika, Indië in de Middeleeuwen, China 
in de Middeleeuwen en het Mongool
se wereldrijk. Naast twee volgende 
hoofdstukken over Europa in de vijf
tiende eeuw en de kuituur der Renais
sance, volgt nog een hoofdstuk over 
de ontdekking van de overzeese we
reld. Niet alleen aan de tekst werd 
zorg besteed maar ook aan de illustra-. 
tie en de kaarten. Het illustratiemate
riaal is ditmaal aangepast en in dienst 
gesteld van de tekst, van de inhoud. 
Het zijn hoofdzakelijk dokumenten die 
gereproduceerd werden. De overvloe
dige illustratie is zeer mooi. Het is niet 

mogelijk binnen het raam van een 
boekbespreking een zo omvangrijk 
werk in dteail aan kritiek te onderwer
pen. Men zou overigens zelf specialist 
moeten zijn in de verschillende onder
delen om een oordeel te mogen uit
spreken over bijdragen van internatio
naal befaamde specialisten. 
Deze universele wereldgeschiedenis 
is niet alleen een mooi verzorgde uit
gave, maar staat ongetwijfeld ook 
qua inhoud en wetensctiappelijke 
waarde op een hoog peil. Deze nieu
we uitgave van de «Propylaën Welt
geschichte» wil met onderdoen voor 
de vorige. Aanbevolen aan allen die 
wensen te beschikken over een we
reldgeschiedenis. 

F.v.d.E. 
Golo Mann en August Nitschke, Uni
versele Wereldgeschiedenis. Delen 
V en VI. Heideland-Orbis, Hasselt 
Prijs per deel 1.445 fr 

P A U L R O D E N K O EXIT 

Ver leden w e e k s tond het nogal 
opvallend in de krant: « Paul Ro-
denko overleden». Zijn naam 
was de laatste jaren wat in de ver
getelheid geraakt, heb Ik de in
druk. Voor wie in de jaren vijftig 
voor het eerst poëzie las, zal dit 

De toenmalige bloemlezingen in 
het katolieke middelbare onder
wijs staken vol stofferigheld en 
meligheid. Wat een literair tijd
schrift was, leerde ons alleen 
«Nieuwe Stemmen» dat bij ons 
geen entoeziasme wist op te wek
ken. 

In het kleine provinciestadje van 
toen was er gelukkiglijk een boek
handelaar — zoals hij is er moei
lijk nog een te vinden in Vlaande
ren — bij wie handel samenging 
met belezenheid, een literaire 
smaak en openheid to . de jeugd. 
In de tweede helft van 1954 vond 
ik er Paul Rodenko's bloemlezing 

bericht zeker herinneringen op
roepen. 

V\/as het de poësisleraar die zo 
schitterend Gorters «Mei» ' kon 
voorlezen ? Of was het de ont
dekking in een of andere biblio-
teek van René de Clercqs « Nood
hoorn », die zwaar geëngageerde 
aktivistisqhe gedichten ? Ik weet 
het niet precies meer. Die leraar 
of een gedicht moeten de vonk 
gegeven hebben. Een vonk die 
maakt dat een knaap van 16 jaar 
voor de rest van zijn leven toe
gankelijk blijft voor poëzie. Ook al 
neemt de intensiteit en de kwanti
teit van de lektuur met de jaren 
af. 

Maar ik herinner me nog heel pre
cies hoe Paul Rodenko in de eer
ste vijftiger jaren voor mij en voor 
zoveel jongeren van toen in 
Vlaanderen en Nederland de 

'openbaring betekende van de mo
derne poëzie. 

«Nieuwe griffels schone leien». 
Het achtste deeltje in een toen 
nieuwe pocketserie, met de naam 

•< Ooievaar», en waarin eerst wat 
leesvoer over een of andere ver
tellende politiekommissaris ver
schenen was. In zijn inleiding leg
de de bloemlezer het verband tus
sen de allernieuwste poëzie in 
ons taalgebied en de ludiekste 
woorspelers vóór hen, te begin
nen met Gezelle en Gorter. Tus
sen de Nederlandse literatuur en 
de grote literaire stromingen in 
West-Europa. Tussen Noord en 
Zuid. Gezelle, Gorter en Wies 
Moens kregen plots een ander 
gezicht. Poëzie werd een boeiend 
avontuur waarmee wij de werke
lijkheid van toen gingen verken
nen. 

Mijn eerste eksemplaar is goed 
en wel versleten, maar bewaard 
gebleven, naast een uitgebreide 
heruitgave van drie jaar later, 
waarmee de bundel al een oplage 
haalde van 37.500 eksemplaren. 
In dezelfde pocketserie versche
nen Rodenko's essaybundels 
« Tussen de regels. Wandelen en 
spoorzoeken in de moderne poë
zie», «Met twee maten» en de 
prachtige bloemlezing, alweer 
met een sublieme inleiding, «Ge
doemde dichters» (1957). Nog la
ter publiceerde Rodenko ^i jn 
« Vrijmoedige verhalen» geïnspi
reerd door »Duizend en één 
Nacht» en Middeleeuwse verha
len. Het waren pretentieloze be
werkingen vol knipoogjes naar de 
lezer. Zo kon hij zijn protagonis
ten, midden een erotisch festijn, 
verzen van Snoek of Claus laten 
debiteren. 

Het is me nooit duidelijk geweest 
waarom Rodenko deze populaire 
toer opging. Beschouwde hij zijn 
rol als poëziebemiddelaar als vol
tooid? Of ging hij akademisch 
door in publikaties met een konfi-
dentieel oplagecijfer? Of was hij 
er zich van bewust een eenmali
ge rol, op een uniek moment en 
met de goede uitgever te hebben 
gespeeld ? (ev) 

ALTERNATIEF 

Dit is een tweemaandelijks jongerentijdschrift voor informatie en aktie, onder de 
hoofdredaktie van Vik Van Brantegem, die destijds te Moskou het Sovjet-esta-
blishment kontesteerde, dat deze maand zijn kolommen openzette voor pater 
Werenfried van Straaten die •• Liefde tegen geweld » opstelt En die in zijn besluit 
blijk geeft van een in deze tijd van zwartgalligheid en zelfs sombere wanhoop 
verrassend optimisme wat de toekomst van de geestelijke, westelijke waarden 
in het algemeen en de Kerk in het bijzonder betreft. Het tijdschrift doet ook aan 
woordverklaring. Zo is in het maartnummer het fascisme aan de beurt als histo
risch verschijnsel en als begrip. 
Graag wijzen we nog op het artikel van Hugo de Weever over de lange stnjd 
om de zelfbeschikking door het Palestijnse volk. Nochtans kunnen we deze 
bespreking niet sluiten zonder te wijzen pp het inleidend artikel (van M Wijn-
gaert) over een dermeest fascinerende figuren onder de moderne ingewijden 
nl. Lanza del Vasto, leraar filosoof, kunstenaar, ambachtsman en prediker van 
de geweldloosheid (cfr voor beide Ghandi) wiens «ashram» in de Languedoc 
(Z.-Fr.) de Gemeenschap van de A herbergt, een oase van vrede, stilte, medita
tie en handenarbeid. Geen klooster, eerder een groep families en individuen, die 
in stamverband leven, waarvan het de leden nochtans vrij staat, de eigen gods
dienst verder te belijden 
Abonnementsvoorwaarden : 160 fr (jongeren tot 25) 220 fr. Rek. 440-0742441-
75 Steegstraat 45 B-2490 Balen. 
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CADAVERIECCELENTI-

(Doorluchtige lijken) 

Francesco Rost heeft ons andermaal 
een sociaal-politieke film gebracht. 
Reeds in zijn vorige films stelde hij op 
verschillende niveaus politiek verderf 
en sociale onderdrukking aan de 
kaak. «Salvatore Giuliano» (1961) is 
een politiek-sociale film over hetplatte-
landsproletariaat in het na-oorlogse Si
cilië. In «Le mam sulla citta» (1963) 
beschnjtt hij de korrupte bouwpolitiek 
in een grootstad. Het in Cannes 
bekroonde v^^erk «II caso Mattel» 
(1972) staat het dichtst bij « Cadaveri ' 
Èccellenti» w/at betreft de analyse en 
algemene vormgeving. In beide films 
vertrekt Rosi van een geheimzinnige 
zaak, waar bij nader onderzoek heel 
wat meer achter schuil schijnt te gaan 
dan oorspronkelijk kon vermoed wor
den. In «II caso Mattel >• vertrekt hij 
van de verdachte dood van Mattel, 
een reéel gegeven dus, en werkt hij 
bijna dokumentair, terwijl hij het ge

heel zo opbouwt dat het een spannen
de weergave wordt van Rosis zoe
ken. 
In « Cadaveri Èccellenti» vertrekt Rosi 
van de roman «II contesto» van Leo-
poldo Sciasci. In een land (volgens mij 
Sicilië) worden kort na elkaar drie 
rechters vermoord. Rogas (Lino Ven
tura) krijgt opdracht dit te gaan onder
zoeken. Oorspronkelijk lijkt alles te wij
zen op een zekere Cress, die onschul
dig zou veroordeeld geweest zijn 
door deze drie juristen. Wanneer Ro
gas deze Cress opspoort, vindt hij 
enkel een lege woning, foto's waar 
Cress nergens op te vinden is (op ver
schillende ervan is één persoon weg-
geknipt) en wanneer hij Cress' gerech
telijk dossier napluist, zijn ook daar 
alle foto's verdwenen. De rechtse 
gevestigde macht ziet in de hele zaak 
een mooie gelegenheid om opruiing 
onder het volk te brengen, en dit te 
doen doorgaan als uitgaande van link
se groeperingen. Het wordt een unie
ke kans voor hen om deze groepe
ringen door valse betichtingen en laf
fe uitdagingen zover te brengen dat 

de orde verstoord wordt, zodat zij, als 
ultieme redders, deze orde dan op
nieuw kunnen herstellen ! Aldus zullen 
zij hun bedreigde macht weer volledig 
in handen kunnen nemen. Rogas 
krijgt een vermoeden van dit politiek 
gemaneuvreer en begint een heel 
ander beeld te krijgen van de situatie. 
Op het ogenblik dat hij zijn vermoe
dens wil kenbaar maken aan de sekre-
tans van de kommunistische partij, 
wordt hij echter samen met deze laat
ste vermoord. De interpretatie die 
men officieel geeft aan hun dood is 
dat Rogas in een vlaag van oneven
wichtigheid de sekretaris en daarna 
zichzelf zou gedood hebben. 

De marxistische tendens van Rosi is 
ook in deze film weer duidelijk merk
baar. Nochtans doet hij niet aan wer
kelijke indoktrinatie. Hij stelt zijn pu
bliek een probleem, en geeft de feiten 
die aan het licht komen bij het onder
zoek ervan. Hij spreekt zich echter 
niet uit over de zaak, maar laat de toe
schouwer zelf aan maatschappijkri
tiek doen. Hij wil hem bewust laten 
worden van politieke en sociale mis
toestanden. Daarbij werkt hij, althas in 
deze film, niet met persoonlijke gege
vens over zijn hoofdpersonage. Van 
Rogas' privé-leven krijgen wij slechts 
heel even, in een zeer korte scène, 
een glimp te zien. Veel meer interes
seert hem de gemeenschap als ge
heel, die volgens hem moet leren 
nadenken en zich een gefundeerd oor
deel moet leren vormen over sociale 
en politieke toestanden, die volgens 
hem niet altijd (of meestal met) recht
vaardig zijn. 

Als ervaren kineast weet Rosi dit 
gegeven te gieten in een filmisch zeer 
mooi geheel. Zonder van het centrale 
tema af te wijken of te gaan verwijlen 
in zuiver beschrijvende verfilming, 
blijft hij toch een akkurate interesse 
hebben voor estetische detailtekenin
gen Hiermee geeft hij korte rustpau
zen temidden de spanning, die hij 
zodanig opbouwt dat ze eindigt in een 
duidelijke climax. De anticlimax wordt 
aan het publiek overgelaten, dat zelf 
zijn eigen interpretatie aan het geheel 
dient te geven. 

Rogas is eigenlijk ieder van ons die 
gekonfronteerd wordt met een situ
atie, deze in vraag stelt en verder 
durft te zoeken naar de diepere, dik
wijls zeer korrupte gegevens die aan 
de oorsprong van deze situatie liggen. 
Het personage van Rogas wordt door 
Lino Ventura op een fantastisch be
heerste en natuurlijke manier vertolkt, 
terwijl ook het spel van Max von 
Sydow als hoogste en meest rechtse 
magistraat op te merken valt. 

M. Michielsen. 

JUBILEUMKONCERTEN 
Met het prachtoptreden van de Deen-
se-Amerikaan Tom Waits sluit de 
Brusselse Beursschouwburg niet en
kel een zeer vruchtbaar seizoen maar 
ook een eerste vijfjaren-reeks af. Ge
lanceerd onder de naam «Happy 
Beursday» kreeg de schouwburg ve
le primeurs van ondermeer de vele 
van onze kleinkunstenaars en betere 
popgroepen, maar ook namen als Ste
ve Harley en Cockney Rebel, Com
mander Cody, Bert Jansh en Renbor-
ne, Planxty, en tientallen folkzangers. 

Na vorige woensdag David Bromberg 
was ook de langverwachte poweet 
Tom Waits voor één dag in ons land. 
Met Patty Smith en Bruce Spring
steen lijkt het wel of we teruggaan 
naar een beat- en undergroundperio-

de zoals halfv\/eg de zestigerjaren, en 
ook Wait's teksten kan je vergelijken 
met wat Dylan en Paul Simon in hun 
beste periode waarmaakten. Met de 
eeuwige pet op het hoofd en meestal 
de sigaret tussen de vingers zingt 
Waits zijn trieste en dan weer nogal 
zware autobiografische teksten, voor 
de mikrofoon voorgedragen of aan 
de piano getokkelt. Kortom het beeld 
van de stadsmus, de alleycat, die pro
beert zijn liedjes aan de man te bren
gen. Het jazzy vakwerk dat het bege
leidingstrio levert verdient alle lof, en 
de meeste nummers, die uit de twee
de elpee «the heart of Saturday 
night' brachten de Beurs in de stem
ming van het zwaarberookte cafè-
chantant, en de respons van het 
publiek was dan ook enthousiast 

Zopas verscheen bij Asylum van hem 
een wat afgeprijsde «live» dubbelal
bum "Nighthawks at dinner' waarop 
hij zijn allerbeste nummers brengt 
zoals «on a foggy night» en «warm 
beer, cold women», opgenomen in 
Hollywoods' bekende The Record 
Plant. Met binnenin afgedrukt de tek
sten van deze moderne bard. (Asyl 
7E-2008). 

/elen kennen ongetwijfeld nog de 
zomerhit' van een paar jaar terug en 
deze smeekbede tot «Sylvia's mo-' 
ther» heeft In elk geval de poort wild 
open gezet voor Doctor Hook en de 
Medecine Band, een gek country-ro-
ckend zestal dat zowel instrumentaal 
als vokaal reeds prachtnummers op 
de plaat zette. Maar je moet ze ook 
live op de planken gezien hebben in 
hun mime en geslaagde parodieën 
van zowel blues als boogie en glitter
stijlen, doorspekt met prachtige vond
sten en bindteksten die het publiek bij
na aanhoudend doen ultgieren. Door
heen nummers als 'long tall fexan- of 
nog Shel Sllvertein's «queen of the sil
ver dollar' blijft het vakwerk van aller
beste gehalte, en ze betrekken het 
publiek direkt met de rake woorden 
zonder franjes, en spelen ermee tot 
ze na anderfjaif uur bezweet weghup-
pelen. Om nog tweemaal terug te 
keren en de stemming ten top te voe
ren met het prachtverhaaltje hoe ze 
de «cover» van het kritische muziek
vaktijdschrift «Rolling Stone» haal
den. Bij de volgende toer een must 
voor de Beurs en Leuvense Au la ! 

'Sergius 

I elke week 

TKNTOOXSTKLLIMÏg 

EEN NIEUW MUSEUM TE GENT 

Wanneer er In ons landje 'n museum méér geopend word t dan Is dtt steeds 'n 
goede zaak. Als het daarbij nog om een Museum van Hedendaagse Kunst gaat 
is dit 'n nog betere zaak [je kan ze — ruim geïnterpreteerd — nog steeds op de 
vingers van één hand tellen). 
Zopas werden er in het vanuit 1902 daterende Gentse Museum voor Schone 
Kunsten twee hernieuwde zalen voor de kunst van vandaag ingeruimd, zodat 
het in augustus 1975 opgerichte Museum voor Hedendaagse Kunst nu — hoe 
bescheiden ook nog — toch een werkelijkheid ig. Temeer omdat het Gentse 
stadsbestuur uitdrukkelijk beloofde om de 35 ruimten van de kelderverdieping 
als volwaardige tentoonstellingsruimte in te richten. Het nieuwe museum dat 
onder leiding staat van konservator Jan Hoet, is het resultaat van de 18-jarige 
werking van de «Vereniging voor het Museum van Moderne Kunst te Gent» 
(met als eerste voorzitter de dynamische Karel Geirlandt), die niet alleen onver
droten geijverd heeft voor de officiële installatie van dit museum, maar door wer
ken aan te kopen en ter beschikking te stellen in feite zelf zorgde voor een ruim 
deel van de basis-kollektie ervan. 
De definitieve openstelling gebeurde op 26 mei met een tentoonstelling van « 76 
werken hedendaagse kunst» (een selektie uit de verzamelingen) waarmee dit 
museum meteen zijn aankooppolitiek duidelijk stelde: eksklusieve voorrang voor 
hedendaags werk van eigen en vreemde bodem. Een goede optie, zo menen 
we, omdat klassieke en expressionistische kollekties reeds voldoende voorhan
den zijn en toch niet meer te evenaren vallen... al komt ze wellicht in het 
gedrang wanneer de toekomst zal uitmaken wat van het vandaag « hedendaag
se >• dan nog waardevol of op zijn beurt ook al «klassiek » zal blijken. 

B O E I E N D O V E R Z I C H T 
Een selektie kan nooit volledigheid pretenderen en van een beginnend museum 
met 'n bescheiden budget mag die ook niet verwacht worden. We gaan dan ook 
niet in op de klaarblijkelijke leemten in het momenteel getoonde. Trouwens de 
rondgang die we hier met u maken beoogt evenmin kompleetheid. Typisch voor 

René Magritte, Het balkon van Manet, 1950. 
Olieverf op doek, 80 X 60 cm. 

de gedurfde aanpak van het geheel is het inruimen van de halfronde inkomhal 
vóór werken van Panamarenko en Christo, twee van de"meest" omstreden kon-
ceptkunstenaars van het ogenblik. Het tussenzaaltje brengt op bescheiden wij
ze hulde aan onze surrealisten Magritte en Delvaux Als een beperkt maar mooi 
overzicht komt ook de Cobra-groep over • goed werk van Appel, Corneille, Ale-
chinsky, Yorn, met in de aanverwante lyrisch abstrakte of abstraherende sfeer 
een monumentale Bram Bogart, Burssens, Cox, Saura, Van Anderlecht, 
Wyckaert en Baj. Uit de Antwerpse Hessenhuis en Nieuwe Vlaamse School 
groepen is Vic Gentils present met een enorm piano-reliëf. Van Hoeydonck met 
een immens 3-luik, Dan Van Severen met 2 komposities waarvan de blauwe 
ronduit een meesterwerk is (de andere jammer genoeg niet goed belicht) en Jef. 
Verheyen met een overtuigende kleurstudie « De pijl van Zenon ». 
De konstruktivisten zijn vertegenwoordigd door Beullens, Cortier, Decock, Polia-
koff, Servranckx ('n prachtdoek uit 1926) en Wery, een o.i. wat geringe keuze uit 
een strekking die hier en in het buitenland toch wel meer te bieden heeft. Hetzelf
de geldt voor de pop-art en het nieuw-realisme, al maakt de kwaliteit van de 
selektie veel goed : Arman, Bias, Hockney, Jones, Lucassen, Raveel, Raysse. Bij 
de konceptuelen en minimal artists is er voortreffelijk werk van o.a. Carl André. 
Louis Cane, Flavin, Gilbert & George, Dibbets, Lewitt Natuurlijk zijn de beiae 
Gentse hyper-realisten Mayer en Wittevrongel er, evenals de lokale allround-
meester Landuyt (al is zijn werk te oud om representatief te zijn). Van de reeds 
« klassieken » in de moderne kunst is Francis Bacon aanwezig met een virtuoos 
geschilderde en aangrijpende « Kardinaal», Mathieu met een typische maar te 
kleine, kalligrafische aktie-komposltie en Lucio Fontana met een prachtig (uiter
aard geperforeerd) «Spatiaal Koncept». 

Kortom, een tentoonstelling die naast het ontbrekende de grote verdienste 
heeft dat er veel is. Die dan ook een boelend overzicht biedt van wat er tussen 
1960 hier en elders geschilderd werd. Die tegelijk Inzicht beoogt en (inspireren
de) vragen oproept . . zoals het de eigentijdse kunst behoort. Ga er dus 'ns kri
tisch kijken, de toegang Is gratis en voor 50 frank koopt u er een sobere katalo-
gus die — op toegankelijke wijze — al de werken en kunstenaars situeert (een 
waardevol dokument dus). 

« 76 werken hedendaagse kunst» 
Museum van Hedendaagse Kunst 
Park, Gent 
Tot 8 augustus. fP 
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24 JUNI 

BRT 

1445 
1855 
1900 
1925 
1935 
1945 
2015 
2040 
2045 
2135 
2145 

22 05 
2250 

Ronde van Franknjk 
Ti-ta-tovenaar 
Kim en zijn vnenden 
Paling en zijn vrienden 
Verkeersveiligheid 
Nieuws 
Coronation Street 
Fietspadenaktie 
Panorama 
Katapult 
Standpunten 
Vandaag verneemt u een 
standpunt van de VOLKS
UNIE verzorgd door HET 
DOSFEL INSTITUUT 
Premiere 
Nieuws 

NED. 1 

1500 Van hart tot hart 
18 30 Ronde van Frankrijk 
1845 Toenstische tips 
19 05 Monty Python Bnts sati 

nsch feuilleton 
1940 Strijd 
2020 Pier Paolo Pasolini 1922 

1975 
21 35 Nieuws 
21 50 De Betuwe 
2210 Doug Oldham zingt in Lei

den 
22 35 Ten slotte 
22 40 Nieuws 

NED. 2 

Ti-ta-tovenaar 
Nieuws 
Terra Africa 
Horen zien zwijgen 
Nieuws 
Acter hef nieuws 

20 40 Baryl s lot 
21 30 De Waldsang reportpge 
22 00 Achter het nieuws 
22 35 Den Haag vandaag 
22 50 Nieuws 

1845 
1855 
19 05 
19 30 
2000 
20 25 

RTB 

1445 
1755 
1815 
1845 

19 00 
1915 
1930 
1940 
2000 

2125 
21 30 
22 20 

2305 

Ronde van Franknjk 
1 2 3 Ja i vu 
Pourquo i ' 
Le trois de coeur 
TV reeks van Jean-Pierre 
Richard 
Antenne soir 
Nieuws 
Ronde van Franknjk 
S I VOUS saviez 
Les suspects Frans-Italiaan
se film (1974) 
Contacts 
Le carrousel aux images 
Festival Int de la chanson 
Frangaise a spa 1976 
Nieuws 

25 JUNI 

BRT 

14 35 Ronde van Franknjk 
18 55 Vingerpoppen 
1910 Fietspadenaktie 
19 45 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 De gevangene van de Co-

manches VS western 
(1960) 

21 50 550 jaar KUL dokumentai-
re 

22 20 Nieuws 

NED. 1. 

1830 Ronde van Frankrijk 
1850 Nieuws 
19 05 Papermoon 
19 30 De Stratemakeropzeeshow 
2000 The Picnc 

20 30 Baryl s lot 
21 20 Praten met de minister-pre 

sident 
21 35 Nieuws 
21 50 Was de droom bedrog ? Do-

kumentaire 
22 30 Oscar Peterson presen

teert 
22 55 Eszter Film 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
19 05 A V R O s toppop prezen-

teert de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 De onzichtbare man 
21 15 De gebroeders Hammond 
22 05 Televizrer magazine 
23 00 Nieuws 

RTB 

14 35 Ronde van Franknjk 
17 45 1 2 3 Ja i vu 
1815 Sept sur sept 
18 45 Le trois de coeur 
1900 Antenne-soir 
1915 Niuews 
19 30 Ronde van Franknjk 
1940 Voulez vous jouer "̂  
22 00 Nieuws 
22 20 Festival de la chanson fran

gaise 
2305 Nieuws 

26 JUNI 

BRT 

10 50 s Lands feest 
1315 Ronde van Franknjk 
14 45 s Lands feest 
18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 50 Roodkapje 

Kinderfilm 
1945 Nieuws 
20 20 s Lands feest 
20 50 Kruis of munt 
21 40 s Lands feest 
2210 Nieuws 

NED. 1 

15 30 Nieuws 
15 32 Gentle Giant 

Koncert 
1623 De vele gezichten van India 
1650 Hans met de hoed 
17 00 De film van Ome Willem 
17 45 Sport Extra 
18 55 Nieuws 
19 05 Koning Kind 
19 35 De man van zes miljoen 
2025 Op losse groeven 
21 35 Nieuws 
21 50 Verkrachting 

Engelse TV film (1973) 
23 00 Tros Sport 
23 25 Nieuws 

NED. 2 

1845 Tl Ta-Tovenaar 
19 05 The Flintstones 
1925 Er zit muziek in 
1950 t Zand 33 
2000 Nieuws 
2025 De Willem Ruis-show 
22 00 Brandpunt 
22 40 De olympische spelen 
23 30 Nieuws 

R.T.B. 

10 50 La grande fète 
1315 Ronde van Frankrijk 
14 30 Jardinage 
14 45 La grande féte 
1715 Jean-Roch Coignet 
1805 La grande féte 
1845 Spectacles 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
19 30 Ronde van Frankrijk 
19 40 Un idiot a Pans 

Franse film (1966) 
21 10 La grande féte 
2205 Festival de la chanson fran

gaise 

Donderdag 24 juni (Ned 1, 
20 u 20) programma over Pier 
Paolo Pasolini 

Woensdag 30 juni (Ned 1 
19 u 30), De Waarheid, fi lm met 
Brigitte Bardot 

27 JUNI 

B.R.T. 

11 00 leder zijn waarheid 
12 00 Nieuwsmagazine voor ge

hoorgestoorden 
13 00 s Lands feest 
1445 Het jongetje met twee hoof

den 
1500 s Lands feest 
1530 Ronde van Franknjk 
17 00 s Lands feest 
1845 Tl Ta Tovenaar 
1850 Het Amenka van Alistair 

Cooke 
19 45 Nieuws 
2015 Sportweekend 
20 30 s Lands feest 
21 00 Hartenvrouw 
22 00 Nieuws 
22 30 b Lands feest 

NED 1 

11 00 
1600 
1602 
1627 
1700 
1730 

1800 
1840 
1900 
1905 
1935 
2015 

2140 
22 30 
22 45 

Eucharistieviering 
Nieuws 
De muis op herhaling 
Haarlemse honkbalweek 
Vesper 
Bencht van de wilde gan 
zen 
Sport Extra 
Ronde van Franknjk 
Nieuws 
Ruimte 
Schatten van mensen 
Kom mee naar buiten alle 
maal 
Nachtwacht onder t mes 
Afscheid Ds Brucks 
Nieuws 

NED. 2 

1850 Woord voor woord 
1855 Ti-Ta-Tovenaar 
1900 De kinderen van nummer 

47A 
19 25 De wonderbaarlijke beginja 

ren van de film 
19 50 Studio Sport 

2030 De wolvenman 
21 30 Nieuws 
21 35 Holland festival 
2245 Nieuws 

R.T.B. 

10 30 Jardinage 
10 50 La grande fète 
11 00 Eucharistievienng 
1300 Nieuws 
13 05 Concertissimo 
1410 La petite maison dans la 

praine 
1505 Ronde van Frankrijk 
1555 La grande féte 
17 30 Roquet belles oreilles 
1830 Le Francophonissime 
1830 Sportweekend 
18 45 La grande fete 
1915 Nieuws 
19 30 Ronde van Franknjk 
19 40 Les bngades du tigre 
2030 Suggestions 
2035 Festival de la chanson fran

gaise 
21 50 Nieuws 
22 05 La grande féte 
23 35 Nieuws 

28 JUNI 

B.R.T. 

14 45 Ronde van Frankrijk 
1855 Barbapapa 
19 00 Klem klem kleutertje 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2020 Micro-Macro 
2050 De kroniek van de familie 

Adams 
21 50 Nieuwsgierig als een kind 

Duits TV-spel 
2300 Nieuws 

NED 2 

1830 Ronde van Franknjk 
1850 Nieuws 
1905 M A S H 
1930 M n ouwe baas 
19 55 McCoy 
21 35 Nieuws 
21 50 Pnns Bernhard als piloot 

Dokumentaire 
2240 Uitzending van Symbiose 
22 44 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Run Joe run 
19 30 Doctor Who 
20 00 Nieuws 
2025 Jongens van de grote weg 
21 15 O moeder wat is het heet 
21 45 Aktua TV 
22 30 Glen Campbell - The musi

cal West show 
23 20 Nieuws 

R.T.B. 

14 45 Ronde van Franknjk 
1745 1 2 3 Ja i vu 
1815 TV Femmes 
1845 Le trois de coeur 
1900 Lundi-Sports 
1915 Nieuws 
1930 Ronde van Franknjk 
21 10 Le dernier des Pharaons 
22 00 Nieuws 
22 15 Donner a voir I abstrait 

29 JUNI 

BRT. 

1455 Ronde van Frankrijk 
1855 Barbapapa 
1900 Slalom-Muzieksien 
1945 Nieuws 
2020 De hoeder van mijn broe 

der 
2045 Een mens van goede wil 

21 40 De gouden zeezwaluw van 
Knokke 

22 10 Gastprogramma 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1530 1250 Jaar Eist 
1600 Kijkdoos 
1640 Saar Daar ga je 
1730 Wimbledon-Finale 
1855 Nieuws 
19 05 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendtijd politieke partijen 
2000 Mannenhuis 

TV film 
21 35 Nieuws 
21 50 Panoramiek 
22 30 Zijn WIJ alleen in het heelal "̂  

Dokumentaire 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Pauline Petrova en Posy 

Film 
1930 Zo vader zo zoon 
2000 Nieuws 
2025 Sutherland grijpt in 

Schotse politieserie 
21 15 Spaar het oerwoud 
22 05 Hier en nu 
22 45 Het vokaal ensemble 
22 55 Nieuws 

R.T.B. 

1455 Ronde van Franknjk 
1745 1 2 3 ja i vu 
1815 Seniorama 
1845 Le trois de coeur 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 Ronde van Franknjk 
1940 McCloud 
2055 Le politique nucleaire en 

Belgique 
2200 Nieuws 
2215 Les chretiens dans la vie 

sociale 

m 

30 JUNI 

B.R.T. 

1335 
1730 
1830 
1835 
1925 
1945 
2020 
2045 
2135 

NED 

1400 
1425 

1820 
1855 
1905 
1930 

2135 
2150 
2240 

Ronde van Franknjk 
Tip-Top 
Barbapapa 
Atelier 
Zomeragenda 
Nieuws 
Rhoda 
In natura 
De gouden zeezwaluw van 
Knokke 

. 1 

De jonkvrouw en de draak 
Liefde en tijgers 
Russische jeugdfilm 
Ronde van Frankrijk 
Nieuws 
Papermoon 
De waarheid 
Franse film (1960) 
Nieuws 
Er IS muziek en muziek 
Nieuws 

NED. 2 

ereld 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Jouw wereld mijn 
19 30 Kenmerk 
2000 Nieuws 
20 25 Socutera 
20 30 Nee eerlijk niet 
20 35 Rietland m de randstad 

Dokumentaire 
21 50 Eddy Go Round Special 
2215 Nieuws 

R.T.B. 

1400 Tennis 
1535 Ronde van Franknjk 
1605 Tennis 
16 30 Feu vert 
1810 Histoire de lire 
1840 Chapi-Chapo 
1845 Le trois de coeur 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
1930 Ronde van Frankrijk 
19 40 Le jardin extraordinaire 
2010 Variétés 
21 20 Bebes nageurs 
21 45 Nieuws 
22 10 La pensee et les hommes 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD :1945-1975 

HET UüR VAN LEBURTON 

Na de kapitulatie van de Vla
mingen van de regeringspartijen 
voor de Waalse en Brusselse eisen 
inzake de grondwetsherziening 
was de ontstemming in Vlaanderen 
groot. Tegenover een vastgelegde 
Waalse pariteit in de regering en 
in de centrale besturen stond een 
teoretische pariteit in de Brus-
sel̂ se hogere bestuursorganen, die 
niet grondwettelijk vastgelegd was 
maar die al direkt werd aange
vochten. De vrijheid van het ge
zinshoofd werd in Brussel inge
voerd vanaf 1 september 1971, 
zonder enige voorwaarde of tegen
prestatie van betekenis. De Voer
streek, naar Limburg overgeheveld 
als Vlaams gebied mits «betaling» 
met ander Vlaams Qebied, zou 
opnieuw uit Limburg losgemaakt 
worden en een statuut op zi|n 
Brussels krijgen. 

Er moesten normaliter verkiezin
gen gehouden worden in het voor
jaar van 1972, maar iedereen voel
de aan dat de spanningen in de 
regering zelf een breuk tussen de 
regeringspartijen onvermijdelijk 
maakte. LEBURTON, die na het 
ontslag van COLLARD partijvoor
zitter van de BSP geworden was, 
aasde al lang op een premier
schap en oordeelde dat de posi
tie voor de BSP gunstig was, 
vooral ook omdat de CVP het in 
Vlaanderen verkorven had bij veel 
van haar kiezers wegens haar ka
pitulatie inzake de grondwetsher
ziening. Leburton was trouwens 
unitarist : hij had de Waalse fe
deralisten in zijn partij tijdens een 
bijeenkomst in Verviers al duide
lijk gemaakt dat zonder Vlaams 
geld Wallonië de riem wel wat 
vaster zou moeten toehalen ! Was 
zijn unitarisme ekonomisch ge
kleurd, dat van de Vlaamse so
cialisten was van een haast de
magogisch elektoralisme. Hun hele 
houding inzake Vlaamse beweging 
werd erdoor gekonditioneerd. In
zake repressie en amnestie heb
ben zij steeds enerzijds met het 
kommunistisch opbod, anderzijds 
met de spekulatie op CVP-moei-
lijkheden gerekend om een hou
ding aan te nemen die schril af
steekt tegen de humane houding 
van de socialisten na de eerste 
wereldoorlog. 

Inzake autonomie speelden ook 
bij hen een aantal ideologische en 
vooral elektorale overwegingen. 
Hun macht als unitaire partij zou, 
bij een federalisering, in Vlaande
ren fel slinken (een opiniepeiling 
in oktober 1970 voorzag voor de 
Volksunie ca. 24 7o voor de BSP 
ca. 26 7o en de PVV ca. 13 Vo). De 
roep naar « waarborgen voor ideo

logische minderheden » gold bij 
hen trouwens niet zozeer voor de 
vrijzinnigen als dusdanig (over 
de politieke en wijsgerige missio-
nisermq van de Vlaams-nationale 
vrijzinnigen maakte men zich niet 
erg druk) maar véél meer de par
tijpolitieke machtsposities. Dat de 
vrijzinnigen en dat links in het al
gemeen daaromtrent niet te klagen 
had, werd trouwens herhaaldelijk 
bewezen : aan de universitaire en 
hogere onderwijsinrichtingen van 
de staat, in de radio en televisie, 
bij het verlenen \'an literaire en 
andere prijzen, subsidies, aanko
pen en zomeer. 

tije:"f in de officiële instanties ja
renlang hün personages hadden 
kunnen droppen tijdens hun rege
ringsdeelname, wat de nationalis 
ten niét hadden gekund. 

Aanvankelijk was het zelfs zó, 
dat de Vlaams-nationalisten, die in 
Antwerpen toch ongeveer 20 Vo 
van de publieke opinie vertegen
woordigden, zelfs niet in de kom
missie voor het op te richten uni
versitair centrum vertegenwoor
digd waren. Diegenen die zo tegen 
ideologische minorisatie op kultu-
reel vlak schreeuwden, deden zelf 
mee aan diskriminatie tegenover 
pol itiek-andersden kenden. 

Dat de Vlaams-nationalisten op 
dat gebied zeker niet vertroeteld 
werden, maakte van hen, véél 
meer dan van de anderen, gedis-
krlmineerden en geminoriseerden. 
Ook al omdat alle Belgische par-

DE ANTWERPSE 
UNIVERSITEIT 

Vermits wij toch de kwestie van 
de Antwerpse universiteit aanraak
ten, blijven wij er even bij stil 
staan. Een van de voorvechters 

voor een Antwerpse universiteit 
was burgemeester CRAEYBECKX. 
Reeds vanaf 1959 was onder zijn 
impuls een komitee gesticht <> tot 
uitbreiding van het hoger onder
wijs in Vlaanderen », waartoe heel 
wat Vlaamse verenigingen toege
treden waren. Vanaf 1960 werd een 
aktie gevoerd. 1/3 van alle Vlaam
se universitairen kwam uit het Ant
werpse, maar het arrondissement, 
met ca. 1 miljoen Inwoners, had 
wel een aantal hogere onderwijs
inrichtingen maar geen eigen uni
versiteit. Aan het reeds sedert 1852 
bestaande St. Ignatiusinstituut wer
den wel nieuwe fakulteiten opge
richt, die echter, uitgezonderd de 
toegepaste ekonomische weten
schappen, alleen kandidaatsdiplo-
mas konden uitreiken. Vanaf 1965 
kende het nu UFSIA (Universitaire 
Fakulteiten St. Irnatius) geheten 
universitair centrum grote uitbrei
ding. Door de wet van 1965 was 
ook het Rijksuniversitair Centrum 
Antwerpen opgericht, met een 
campus aan de vroeger koloniale 
hogeschool, waar de kandidaturen 
in de positieve wetensrhaopen ge
vestigd werden. In 1971 verscheen 
de wet houdende oprichting van 
de UIA (Universitaire Instelling Ant
werpen) waar de licentiaats- en 
doktoraatsopleiding gegeven wordt, 
met een nieuwe campus, in het 
zuiden van Antwerpen. 

De universiteit Antw:erpen, met 
haar verschillende administratief 
en pedagogisch onafhankelijke 
sekties, was niet alleen in haar 
pluralisme een experiment. 

Zij was een — sedert vele jaren 
— gestelde eis, evenals trouwens 
de eis tot een eigen beroepshof, 
van een Vlaams Antwerpen dat 
zich bij monde van burgemeester 
Craeybeckx, in oratorische scherp
te vaak, geroepen voelde om Brus
sel de les te spellen. <• De Vlamin
gen in Brussel vechten met de rug 
tegen de muur» zei hij in 1954. 
« Maar die muur : dat is geheel 
het volk van Vlaanderen »... 

Spijtig genoeg bleef van die re
toriek in de parlementaire en po
litieke praktijk weinig over en 
lieten de partijgenoten van Craey
beckx evenals de CVP het Vlaams 
belang in Brussel vallen voor « na
tionale » oplossingen, die het ty
pisch Belgische « nationale » ka
rakter droegen I 

Het zal echter Craeybeckx ver
dienste blijven, voor de verwezen-
Hiking van de eis tot een tweede g-
rijksuniversiteit in Vlaanderen (op ° 
pluralistische basis dan) onverdro- o 
ten geijverd en ten slotte resultaat " 

5 
to 

(wordt voortgezet) 

behaald te hebben. 
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Wie ;n juni of juli het kontakt met de natuur eens heel anders wil bele
ven, kan terecht in het natuur- en vogelreservaat van Kaap Sizun in 
Bretagne Daar kan iedereen zonder moeite en deskundig begeleid 
door plaatselijke gidsen zeevogels van nabij waarnemen in hun gedra
gingen en dit in een prachtig kèder van rotsen, iipgesneden kusten en 
helder zeewater 

' ^ • J A 

•*5C^' 

• j ^ > 

DRIETEENMEEUWEN 

De drieteenmeeuwen vallen op door hun 
groot aantal en door de drukte die heerst in 
de kolonie Deze vogels zijn te herkennen 
aan hun soepele vliegtechniek en aan hun 
typische zwarte vleugeltoppen en poten In 
1975 werden ruim zevenhonderd koppels 
geteld te Kaap Sizun 
Drieteenmeeuwen bouwen een nest uit 
slijk en algen, op smalle, uitspringende rots
stenen Na een verhardingsproces vormt 
deze laag een geheel Daarna bedekken ze 
dit platform met grassen en korstmossen 
Het wijfje legt er een, of twee eieren, die 
afwisselend door haar en door het manne
tje worden uitgebroed 
De kuikens dragen een kenmerkende lichte 
dons en nchten zich pas op na enkele 
dagen Ze blijven gedurende zes weken in 
het nest, in tegenstelling tot de jongen van 
andere meeuwensoorten Wegens de klei
ne oppervlakte van het nest en de nabije, 
dreigende afgrond lopen ze nooit ze zoe
ken naar voedsel in de keel van hun 
ouders Bij andere meeuwensoorten is 
deze veiligheidsmaatregel overbodig de 
jongen krijgen het voedsel op de grond toe
gediend 

in juli-augustus «erlaten de dneteenmeeu-
wen de rotskust rti^, '-'^stemming oceaan, 
waar ze gedurende zes mat.. "'3n een zwer-
versleven leiden Alleen een hevige storm, 
of de voortplantingsdrang dwingen hen om 
naar het land terug te keren 

• ^ , • - , 

T VdGELPAftADUS VAN KAAP StZUli • 
Het vogel reservaat van Kaap Sizun te Goulien, in de baai van Douarnenez, werd 
opgericht in 1958 door de Bretoense natuurvorser Michel-Hervé Julien. He t 
gebied heeft een opperv lakte van 30 ha. Elk jaar broeden er zeevogels langs de 
steile rotskust van 2,5 km en op de kleine, nabijgelegen ei landen. Kenmerkend 
zijn de vele zilver- en mante lmeeuwen, kuifaalscholvers, dr ie teenmeeuwen en 
noordse stormvogels , evenals de ze ldzaam geworden groepjes zeekoeten , 
a lken en papegaaiduikers. D e broedper iode begint in maart en eindigt half juli. 
In herfst en winter is het reservaat verlaten. 

Het opzet van Miche l -Hervé Julien en zijn medewerkers was de vogelkolonies 
te beschermen tegen massale slachtingen door vandalen, tegen de toenemen
de druk van het toer isme en van privé-belangen. Daar in zijn ze uitstekend 
geslaagd, al staan ze nu vri jwel machteloos tegen de schade, aangericht door 
de zeewaterverontre iniging. 
Door zijn uitzonderl i jke ligging kon het reservaat ook geleidel i jk worden open
gesteld voor het publiek. Vi j f t ienduizend belangstel lenden per jaar is een onver
hoopt sukses, vooral omdat elk geleid bezoek een edukatief karakter heeft. D e 
overtuigde natuurgids, L Brave, die Parijs ontvluchtte, zorgt er voor een bezie
lende kommentaar. Hij werkt nauw samen met de - Société pour l'étude et la Pro
tection de la Nature en Bretagne', die het vogelreservaat beheert . 
De meest geschikte periode voor een bezoek is mei en juni, liefst in de voormid
dag en bij helder weer. O o k juli is nog interessant, al zijn de populat ies dan al 
niet meer zo talrijk. M e n vergete dan best de herinneringen aan een dierentuin-
bezoek. Want , de vogels leven hier in onbeperkte vrijheid. Het zijn zij die voor
rang genieten, niet de mensen. W i e komt, moet bereid zjjn om een flinke dosis 
geduld op te brengen. 

MANTELMEEUWEN 

Mantelmeeuwen onderscheiden zich zowel 
door hun gedrag, als door hun gestalte Ze 
worden meestal alleen gezien In de broed
tijd leven de koppels vaak geïsoleerd Ze 
houden van een vaste verblijfplaats en ver
wijderen zich zelden van de kust De jon
gen vertonen veel gelijkenis met deze van 
andere meeuwensoorten 
Volwassen mantelmeeuwen zijn vrij gemak
kelijk te herkennen aan hun leikleunge man
tel hun grote gestalte en hun vleeskleunge 
poten 

In de 19de eeuw broedde de mantelmeeuw 
nog met in Bretagne In 1970 werden 270 
koppels geteld De Bretoense rotskust is 
meteen de zuidelijke grens van haar ver
spreidingsgebied 

VLKEN 

e alk zoekt vanaf januan zijn vertrouwde 
roedplaatsen op Hij nestelt in smalle sple-
n langs steile hellingen en op rotsblokken 

Jk jaar legt het wijfje slechts een ei Als dit 
legsel verloren gaat, komt ze er niet toe om 
te herbeginnen Dit verklaart de teruggang 
van de populatie, vooral onder invloed van 
de zeewatervervuiling door stookolie 
Alken leven meestal op het water Ze dui
ken geregeld naar vis De gevaren hieraan 
verbonden, nemen toe Want, een kleine 
petroleumvlek op het verenkleed kan fataal 
zijn, omdat de isolatielaag wordt aangetast 
De getroffen alken, met een normale li
chaamstemperatuur van 40° C, overleven 
meestal het rechtstreekse kontakt met met 
het koude zeewater 

In Bretagne leven nu nog tweehonderd kop
pels Zonder afdoende maatregelen tegen 
de lozing van stookolie op zee, wacht hen 
hetzelfde lot als de reuzenalk de totale uit
roeiing I Hetzelfde geldt voor de zeekoet, 
waarvan nu nog driehonderd koppels leven 
langs de Bretoense kust en voor de papa
gaaiduiker, die daar nog zeshonderd kop
pels telt Dirk Buyes 

KUIFAALSCHOLVERS 

Wie met open oog naar de gnilig gevormde 
rotsen kijkt, zal de kaarsrechte donkere 
gedaante ontdekken van de kuifaalschol-
ver Meestal bevinden er zich soortgenoten 
in de buurt die op het eerste gezicht even
eens doen denken aan schaduwbeelden 
op de rotsen Af en toe vliegen ze op, dui
ken in het water en spreiden bij hun terug
keer de vleugels om ze te laten drogen 
Kuifaalscholvers broeden in kolonies, of in 
groepjes langs steile kusten en op rotsei-
landen De kuif, waaraan ze hun naam dan
ken, IS slechts te zien bij het begin van de 
paartijd Ze bouwen hun nest, uit algen en 
takjes, op de meest ontoegankelijke plaat
sen langs steile wanden, onder rotsblokken 
en in spleten 

Tussen einde maart en begin apnl legt het 
wijfje daar dne bjauwgetinte, langwerpige 
eieren, die ze gedurende vijf weken zal uit
broeden De kuikens dragen een bruin ve
renkleed en verlaten het nest pas na zeven 
weken 

Al IS de kuifaalscholver een vroege broed-
vogel, toch zijn er hier en daar nog nesten 
met eieren of jongen te zien tot in de 
zomer Zelfs al is dan de verspreiding van 
de kolonie al volop aan de gang 

ZILVERMEEUWEN 

Door hun trage, wijde vlucht doen zilver
meeuwen denken aan roofvogels Vaak 
beschrijven ze grote bogen en benutten stij
gende luchtstromingen, om hoog op te klim
men Snelle duikvluchten en plotse koerswij
zigingen komen voor, maar meestal vliegt 
de zilvermeeuw statig en beheerst 

Kenmerkend voor deze vrij grote vogel zijn 
het licht-grijs verenkleed, de roze poten en 
de rode vlek op de snavel Ze paraderen 
gaarne en verdedigen hardnekkig hun terri
torium De zilvermeeuw begint in april met 
de bouw van haar nest, waarbij al te steile 
hellingen worden vermeden Vaak volstaat 
een kuiltje in de bodem of in het gras Soms 
gebruikt ze allerlei plantenafval, algen en 
droog gras, om een groter nest te vervaar
digen 

Begin mei legt het wijfje doorgaans drie eie
ren, die gedurende 25 dagen afwisselend 
door haar en door het mannetje worden uit
gebroed 
De kuikens zijn grijs met bruine vlekken 
een uitstekende camouflage Ze lopen rond 
het nest en zoeken beschutting tegen de 
brandende zonnestralen of tegen de regen, 
onder rotsen en tussen het gras Vaak ver
bergen ze zich tegen indringers Zulke uit
stapjes lopen af en toe slecht af sommige 
jonge zilvermeeuwen storten in een af
grond , andere worden door soortgenoten 
geschaakt en gedood 

De kuikens worden gedurende zes weken 
door hun ouders gevoed Na twee maan
den vliegen ze rond en zijn ze zelfstandig, al 
duurt het nog ruim drie jaar, voordat ze vol
wassen zijn Gedurende al die tijd dragen 
ze een grijs-bruin verenkleed Zilvermeeu
wen zijn meestal aan hun standplaats 
gebonden Ze broeden in Bretagne sinds 
het begin van deze eeuw Het eerste broed-
paar werd er in 1913 waargenomen In' 
1970 werden langs de Bretoense rotskust 
28 000 nesten geteld Zilvermeeuwen bewo
nen een groot gedeelte van het noordelijk 
halfrond 

De onherbergzame Bretoense rotskust is een veilig toevluchtsoord voor bedreig
de vogelsoorten 

24 JUNI 1976 
WIJ u 



\iM^M96 D€W€G!ÖG 

GEEN THUISBLIJVERS OP 4 JULI 

ALLEN NAAR DIKSMUIDE door prof dr Leo Elaut, 
oud-senator van de Volksunie 

Op 4 juli 1976 heeft de traditionele IJzerbedevaart naar Diksmuide plaats Voor de 49e 
keer zullen uit alle hoeken van 't Vlaamse land de getrouwen naar 't IJzerstadje komen, op 
de weide van Kaaskerke bi) de historische rivier en het hoge kruis getuigenis van hun 
geloof in de Vlaamse zaak afleggen en laten blijken hoezeer de geesteli jke en stoffel i jke 
toekomst van het bloedeigen volk m 't Europa van vandaag hun ter harte gaat 
Geen plaats komt daarvoor beter in aanmerking want daar stond van 1914 tot 1918 het 
leger pal dat de overweldiger tegenhield 

En van die so ld i jen waren meer dan tachtig op honderd Vlaamse jongens De enen waren 
vri jwi l l ig gegaan opgezweept door een koninkli jk woord dat hun uit t hart gegrepen was 
Vlamingen gedenkt de slag der Gulden Sporen 

Z IJ hebben er inderdaad hun sporen verdiend met van goud maar van geduld en gehoor
zaamheid aan officieren waarvan de meeste de taal van hun manschappen met verston
den 
Er was geen plaats voor sporen aan hun schoenen want ze stonden tot over hun enkelg in 
de dikke drekmodder van Veurne-Ambacht en at en toe werd er een van die tachtig t^ro-
cent door een trefzekere kogel naar t veld van eer verwezen 
Tot ze in september 1918 over de borstwering van de loopgrachten werden gekomman-
deerd met de bajonet op t geweer om de vijand uit zijn stellingen te verjagen het grote 
najaarsoffensief dat op 11 november 1918 de wapensti lstand en t eind van de oorlog 
bracht Niet voor allen want velen werden weggemaaid in de meest moordende aanvallen 
Dat IS nu al achtenvijft ig jaar geleden De meesten die t meegemaakt hebben en overleef
den zijn al verdwenen Wanneer op wapensti lstandsdag de kleurrijke vaandels van hun 
oud-str i jdersbonden in de optocht meegenomen worden is er niemand meer onder hen 
die ze dragen kan en moet men een beroep doen op oud-stri jders van de tweede Wereld
oorlog 

ANDERE TIJDEN, ANDERE MENSEN 
ANDERE OPVATTINGEN 

Het Diksmuide van vandaag met zijn IJzer 
bedevaart en zijn unieke toeloop van Vla
mingen wortelt in hetgeen zich daar in 
1914-1918 heeft afgespeeld Wie zal het 
durven ontkennen en op welke gronden '̂  
En wie zal volhouden dat de Vlaamse 
refleksen van de oudstrijders van de eerste 
wereldoorlog met de wapenstilstand van 
11 november 1918 stilgevallen zijn dat ze 
geen beweging voor zelfbestuur en voor 
Vlaamse zelfstandigheid losgeslagen heb 
ben ' 
Dezelfde onhebbelijkheden die de gemoe 
deren van de eenvoudige soldaten in 1914 
1918 zo vaak tot wrok en verbetenheid 
opzweepten zijn in t België van 1976 nog 
dagelijkse kost Pretentieuze Walen en 
franssprekende Brusselaars spelen nog al 
tijd de baas trekken het laken onverander 
lijk naar zich toe menen dat ze tot het 
kruim van s lands burgeren behoren dat 
de Vlaming maar goed is om t gelag te 
betalen en te dansen naar hun pijpen 
Ze worden zelfs met de dag dnester en 
onhandelbaarder Na hun sukses met de 
Algemene Spaar en Lijfrentekas zitten ze 
al uit te kienen welke strik ze de regenng 
zullen spannen om de Vlamingen opnieuw 
tot een toegeving te dwingen en hoe ze 
ons de arbeidsplaatsen zullen afpingelen In 
die kunst zijn ze meesters boven meesters 
De opeenvolgende Belgische regeringen 
die we sinds 1918 gekend hebben vlochten 
een weergaloze krans van wraakroepende 
toegevingen op alle rechtmatige Vlaamse 
eisen Noem ^mij maar een regenng die 
spontaan en met onder druk of straatge 
weid een Vlaamse rechteis in haar pro 
gramma opgenomen heeft 
De koninklijke belofte van gelijkheid in rech 
te en in feite is de grootste apekool en larie 
geweest die België sinds wapenstilstands
dag van 1918 te zien gaf Inderdaad de 
koning heeft in ons land mets te vertellen 
niet te beloven zelfs geen amnestie Als de 
regenng zijn woorden met tot de hare 
maakt zijn koninklijke woorden maar zeep 

bellen die openspatten tegen de muur van 
het politieke opportunisme 
In 1914 hebben de Vlamingen het «gedenk 
de Slag der Gulden Sporen» ernstig opge 
nomen Ze zijn ervoor beloond geweest op 
zijn Belgisch vecht en zwijg zoals Rene de 
Clercq het in 1915 uitdrukte Gevochten 
hebben ze in alle geval En gezwegen"? 
Veel en lang maar af en toe hebben ze 
hard geroepen hier ons bloed wanneer 
ons recht "̂  

Zeg dan nog eens dat de Vlaamse loop 
grachtengeneratie zich met scherp bewust 
was van de zaak waarover het ging Zij 
deden wat ze moesten en hoopten dat 
degenen voor wier welvaart en recht zij 
hun bloed veil hadden dat wij de strijd zou 
den voortzetten 
Allen die met blind zijn voor de stnjdmotie-
ven die de tachtig procent uit de oorlog 
naar huis meebrachten voelen zich ver 
plicht tegenover de ouderen Hun kinderen 
en kindskinderen trekken naar Diksmuide 
Onder hen zullen de Volksunisten met ont 
breken zullen zij in groten getale aanweSg 
zijn Het moet met van hun kledij af te lezen 
zijn wie ze zijn doch het zal spreken uit hun 
vranke ogen en hun onbeschroomde hou 
ding 

RADIKAALZ IJN 

Frans Daels had in zijn levensavond maar 
een woord mee te geven wanneer men 
hem vroeg wat hij dacht over de nieuwe 
IJzertoren en de bedevaart radikaal zijn 
Het Vlaamse radikalisme waarvoor de tradi 
tionele de archaïsche politieke partijen m 
dit land alleen misprijzen over hebben om 
te kunnen berusten in hun staatsbehouden 
de verzuiling moet meer dan ooit de wen 
ding van de vaderlandse politiek determine 
ren Niet aflaten niet toegeven met op rege 
nngsdeelneming ten allen prijze uitzijn 
doch vaststaan op zijn goed recht met op 
52 5 procent maar op 60 procent Al de 
rest IS flauwe kul is zwakheid is uit den 
boze In de zwakheid ligt de oorzaak van de 
teleurstellingen waaraan geen eind schijnt 
te komen 

Over het epos van 1914-1918 hebben de jonge generaties heel wat vernomen maar bijna 
alles vergeten ternauwernood zijn een paar datums hun bijgebleven Wat die vier tragi
sche jaren voor de jongens van toen hebben betekend, ontsnapt aan het besef en de ver
beelding van onze jeugd 
Als daar het IJzerkruis van Diksmuide en de IJzerbedevaart met waren zouden de sublie
me moed en de onvoorstelbare vernederingen van die piotten kanonniers zakjesvuiiers 
en tranchedelvers in een sprookjesverhaal thuishoren 
Maar onder de soldaten van 1914-1918 leefde een verwachting op betere ti jden Intens 
Hoe ruw en verdierl i jkt ze soms schenen in die verdierl i jkte ti jd toch klopte onder hun vui
le kapoten een hart vervuld van edele verlangens dat het mocht gedaan zijn met die hel
se bombardementen lange wachtbeurten in akelige nachten onder de blote hemel dat ze 
mochten naar huis gaan in vrede leven met alle mensen die de oorlog vermaledijden 
Hier ons bloed wanneer ons recht Die woorden spraken hen aan w a w s geen ijdel 
gezwets voor hen wier bloed elk uur uit hun stukgeschoten leden kon spatten Wie zou 
niet warmlopen voor nooit meer oor log ' Voor diegenen die met de tachtig procent over 
vaderlandsliefde kwamen praten hadden ze alleen maar wat vloeken over doch wanneer 
er te vechten viel en het eind in t vooruitzicht was dan waren ze paraat en gingen ze in t 
vuur 

Vertel dat nu maar aan de achttienjarigen ze aanzien U voor een gek voorden onverbeter
li jke romanticus 
En toch komen de jongeren in dichte drommen naar Diksmuide opgestuwd door een moei
lijk te definiëren drang die hen roept Omdat ze zich verbonden achten zonder goed te 
weten hoe met een generatie die in hun beschouwingen gesublimeerd voorkomt als de 
kwintessens van offerzin en onbaatzuchtigheid Zelfs Amadaknapen komen luisteren naar 
de avonturen van sommige 1914-1918 soldaten en wanneer deze er een «omver en er
over» uitf lappen dan springt een genster en een veer los die oud en jong verenigen 

Hoe dikwijls hebben we met gedacht en 
geschreven wanneer we een verkiezings 
of ander suksesje konden boeken dat we 
nu wel vlug naar de oplossing zouden 
gaan ? 
Grote naïevelingen die we waren 
Federalisme met twee is thans de konkrete 
omlijsting van de radikale eis der Vlaamsge
zinden Maar zie de tweede grootste partij 
van het land de BSP blaast al van haar 
toren met drie i Ofschoon haar voorzitter 
op een onbewaakt ogenblik voor enkele 
maanden gezegd heeft voor de TV dat het 
twee moest zijn 
En de voorzitter van de CVP liet horen dat 
de regeringsoplossing van de Spaarkasbe 
twistingen de goede was Wie was het die 
ooit zegde dat we een klootjesvolk zijn ? 

DE GROOTSTE KAPITULATIE 

Stijn Streuvels en Herman TeiHinck spra
ken tien jaar geleden wijze taal en deden 
een beroep op de politieke verantwoorde
lijken teneinde in dit land de vrede tussen 
de taalgemeenschappen te doen heersen 
En wat kregen we"? De grondwetswijzi
ging van Eyskens die de grootste kapitula 
tie uit onze zo kapitulatierijke Vlaamse 
geschiedenis is geweest Waar de funda 
menteelste rechten van onze volksgemeen 
schap als vodjes papit,r in de wind werden 
weggewuifd onder de leiding van een 
CVP eerste-minister die men inderdaad als 
een supermeester in het politieke maneu 
vreren kan beschouwen 
Alles wat zijn partij ooit als hoogheilige prin 
ciepen in plechtige kongresbesluiten en op 
achtbare podiums aan Vlaanderen had ver 
kondigd werd prijsgegeven om doemwaar 
de resultaten binnen te halen Vlaanderen 
was eens te meer het kind van die Blan 
kenbergse rekening 

Werden daar met al de voordelen van onze 
numeneke meerderheid in de staat voor de 
zwijnen geworpen ' Om de Waalse honger 
te bevredigen En vergeten we t met de 
huidige eerste minister heeft dat spel mee 
gespeeld en helpen orkestreren We kun
nen zo doorgaan Er is een dik geschiede 
nisboek te schrijven dat onze nakome 
lingen aan t verstand zal brengen hoe het 
voortbestaan van België afhing van de toe 
gevingen vanwege de archaïsche politieke 
partiien inzake de meest essentiële begin 
selen die de zogenaamde kommunautaire 
vrede in ons land kunnen vestigen We blij
ven de eisende partij zoals we sinds jaren 
de betalende partij zijn 

WE MOGEN NIET AFLATEN ' 

We moeten naar Diksmuide gaan om diege 
nen die hier de lakens uitdelen een prang 
op de neus en het mes op de keel te zetten 
Anders komt er nooit een eind aan de 
beschamende komedie die de " Wetstraat 
met haar Waalse en Brusselse bezetting 
van de hoofd en titelrollen blijft spelen 

Braaf zijn en in de goede vore lopen heeft 
voor Vlaanderen nooit veel goeds opgele
verd Toen de frontsoldaten van 1914 1918 
op een zekere dag hun kanonnen op t 
eigen hoofdkwartier richtten en dreigden te 
schieten kwam er eindelijk een beetje 
meer billijkheid voor hen Toen de Leuven
se studenten zich druipnat lieten spuiten 

moest Vanden Boeynants bakzeil halen 
moesten zelfs de bisschoppen hun herder 
lijk schnjven van 13 mei 1966 op zak steken 
en verloochenen De splitsing van de univer 
siteit kwam er zij die zo verketterd werd 
De verkettering van gisteren is de opper
ste zaligheid van vandaag 
Volksunisten van 1976 we staan opnieuw 
voor een uitdagende proef De zoveelste 
W e mogen met aflaten en de anderen laten 
begaan 
Ge kent het stokpaardje van de vergrijsde 
Vlaams-nationalist die U oproept Naar Diks
muide I 
Geen thuisblijvers omdat het met altijd in de 
Volksunie naar uw zin gaat Dat is spijkers 
op laag water zoeken waar alleen de tegen
partijen van profiteren Wat zouden ze jui
chen en zeggen dat we mets dan ruzies te 
bieden hebben in het politieke spel wan 
neer ze vaststellen dat de oude nationalis 
ten teleurgesteld zijn met de politiek van de 
Volksunie Laat U met verleiden door die 
fopspeen De verzwakking van de Volks 
unie IS de versterking van de anderen 
Die anderen spekuleren daarop zoals ze 
spekuleren op de verzwakking van de IJzer 
bedevaart Leg Uw oor even te luisteren 
naar Wilfried Martens en naar Willy Claes 
En hoed U voor de Vlaamse PVV met Willy 
De Clercq die het zo goed en zo schoon 
kan zeggen Laat U met vangen Het is een 
oude vos die het U zegt laat u met beetne 
men 

Kom naar Diksmuide biO er zo ge wilt zing 
er zo gij stem hebt kijk er maar vooral zijt 
er In groot aantal en zonder wrok tegen 
om t even welke oprechte Vlaamsgezinde 
zonder rancunes voor om t even wat uit de 
Vlaams nationale gelederen Mediteer wat 
voor enkele dagen de keur van onze literal 
re intelligentia bekend maakte Onthoud 
het Ga goed na of het weer geen maat 
voor mets zal geweest zijn En of de Vlamin
gen ondanks die oproep in de best geko 
zen en afgewogen volzinnen het land kond 
gedaan met weerom het schaap van de 
Belgische rekening zullen zijn 
Nog eens naar Diksmuide op 4 juli 1976 
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