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f RANSTALIGEN AGRESSIEF 
TEGEN AL WAT VLAAMS IS 
Op 23 juni jl. hield de Votksiinie-te Brussel een perskonferentie om 
te wijzen op de toenêinepde'agressie van de franstallgen tegen al 
wat Vlaams is. ^ — - ^ ^ 
Individuele Vlamingen, Vlaamse instellingen en Vlaamse vereni
gingen in en om de hoofdstad zijn voortdurend het voorwerp van pla
gerijen en diskriminatie. Het volstaat, in enkele nummers van een wil
lekeurige Vlaamse krant de lezersrubriek er op na te slaan, om voor
beelden daarvan te vinden. 
De franstalige arrogantie ontlaadt zich echter niet alleen in de dui-
zend-en-één taalincidenten van elke dag in winkels, op gemeentehui
zen en publieke diensten of in het openbaar vervoer. De Vlamingen 
of de Vlaamse instellingen zijn voortdurend het mikpunt van balda
digheid, regelrechte agressie en lijfdwang. Enkele voorbeelden hier^ 
onder, een greepje slechts uit een toenemend aantal gevallen. 

V U - S C H E P E N 
A F G E T U I G D 
De heer Marcel De Broyer is VU-
schepen in de federatie Tervuren. 
In de nacht van 29 op 30 mei 
1976 bezocht de heer De Broyer 
de koffieshop van Delhaize te 
Overijse, n.a.v het lentefeest dat 
door de uitbater werd georgani-
zeerd en waarop al de bewoners 
van de genneente waren uitgeno
digd. Een opmerking van de heer 
De Broyer over de uitsluitend 
franstalige bediening werd door 
de uitbater op scheldwoorden 
onthaald Het incident leek daar
mee afgesloten. Bij het verlaten 
van de gelegenheid werd de heer 
De Broyer echter in de rug aange
vallen door de uitbater, geholpen 
door andere franstaligen. De heer 
De Broyer is een maand werkon
bekwaam. Uit het omvangnjk me
disch rapport blijken o.m. volgen
de letsels: 2 tanden afgebroken, 
duimbreuk aan linkerhand, af
scheuren spieren aan linkerpols 
fgips), letsel In een kaaksgewricht 
[operationeel ingrijpen waar
schijnlijk noodzakelijk), snijwon-
den op kin en bovenlip, schaaf-
en kneuswonden over het hele 
lichaam, lichte hersenschudding 
De heer De Broyer is nog steeds 
onder medische behandeling. 
Klacht werd ingediend bij de poli
tie van Overijse. 

V L A A M S E S C H O O L 
GETERRORISEERD 

De Nederlandstalige school te 
Schaarbeek-Helmet, die slechts 3 
jaar gevestigd is in een nieuw 
gebouw, is voortdurend het mik
punt van inbraken en vernie
lingen. 

Er werd ingebroken op 22 maart 
73, 19 mei 73, 23 mei 73, 31 mei 
73, 1 juni 73, 3 juni 73, 7 juli 73, 
16 september 74, 19 september 
74, 23 september 74, 24 oktober 
74, 14 november 74, 10 april 75, 
5 mei 75, 15 september 75, 6 
oktober 75, 9 april 76, 8 ppril 76 
en 19 april 76. 
Bij deze inbraken werden vernie
lingen aangebracht aan de inboe
del en het materiaal en werden 
talloze, vaak waardevolle, dingen 
(filmmateriaal, dokumenten enz.) 
gestolen. Naast deze inbraken 
waren er nog vernielingen (inge
slagen ruiten en dgl.) op 6 okto
ber 75, 4 juni 73, 19 augustus 74, 
2 september 74, 6 september 74, 
16 september 74, 23 september 
74 en 2 februari 76. De inbraken 
van 24 oktober 7 4 en van 6 okto
ber 75 gingen gepaard met grote 
vernielingen in het groot gebouw, 
de keuken, het bureel van de 
direkteur, het hele gebouw LO. in 
alle afdelingen en verdiepingen 
enzomeer Klacht werd herhaalde
lijk neergelegd. 

V L A A M S E 
M A N D A T A R I S S E N HET 
M I K P U N T 
Vlaamse gemeentemandataris
sen in Brussel-19 zijn uitgelezen 
mikpunten voor de franstalige 
agressie. Uit een hele reeks 
slechts twee kenschetsende ge
vallen. 
Gemeenteraadslid De Kerpel 
(CVP) te Schaarbeek: huis be
smeurd en wagen beschadigd 
Gemeenteraadslid De Berlangeer 
(VU) te Jet te: huis besmeurd, 
bom tegen voorgevel. 
In beide gevallen werd klacht 
neergelegd 

A L A M E R D E A V E C T O N 
F L A M A N D . . . 

Uit de talloze « kleinere » gevallen, 
die onze Brusselse parlementsle
den zonder onderbreking te be
handelen krijgen, slechts dit ene 
willekeurig gekozen voorbeeld. 
Mevrouw Eeman nam op 2 febru
ari jl. bus 8705 te 18 u. 20 in de A. 
Dansaertstraat De bediening op 
de bus was eentalig-Frans. Een 
verzoek van mevrouw Eeman om 
in net Nederlands bediend te wor
den werd beantwoord met «va a 
la merde avec ton flamand». De 
houding van de de franstalige 
buschauffeur was zo arrogant, 
dat verschillende passagiers het 
opnamen voor mevrouw Eeman. 
De heer L uit Zellik verklaarde 
zich zelfs akkoord om, bij een 
eventuele klacht, te getuigen. Bij 
de terminus te Berchem werden 
mevrouw Eeman en de heer L. 
gevolgd door de buschauffeur en 
een andere franstalige. De bril 
werd de heer L. van het gezicht 
geslagen en van mevrouw Ee
man werden papieren afgeno
men. 

Het geval werd door senator Bob 
Maes aanhangig gemaakt bij de 
maatschappij, die verklaarde de 
bestuurder tot de orde te zullen 
roepen. 

W e zijn ervan overtuigd dat tien
tallen van deze gevallen terug te 
vinden zijn in de dossiers « dienst
betoon » van de Vlaamse manda-
tanssen van alle partijen in Brus
sel. Deze gevallen zijn zo fre-
kwent, dat ze doorgaans niet 
eens het voorwerp worden van 
een gerechtelijke klacht. 

V U B B E S M E U R D 

De VUB, haar studenten en/of 
professoren zijn herhaaldelijk het 
mikpunt van agressie. Besmeu
ring van de gebouwen gebeurde 
o.m. in de nacht van 24-25 augus
tus 1975. Alle muren, ramen enz. 
werden vanop de grond en van
op de daken beklad met haken
kruisen en anti-Vlaamse opschrif
ten. De raid werd op de muren 
zelf ondertekend met «Front de 
Resistance Bruxellois». 

De schade bedroeg 222.300 
frank. 

SCHERPE KRITIEK êbizs 
VAN DE VOLKSUNIE 
OP HET KULTUURBELEID 

's Jonges, wat een hitte. Deze burgerman kreeg het dezer dagen zo 
warm dat hij meteen alle konventies opzij zette en op de groene berm 

langs de weg In adamskledij (of bijna) een heerlijk uiltje ging vangen. 

WAT GEBEURT ER BIJ DE POSTCHEQUE ? 
Steeds meer berichten bereiken ons van eigenaardige 
gebeurtenissen in de postcheque-dienst. 
Aangeslotenen in het Vlaamse land ontvangen franstalige 
formulieren. 
Vaak zonder deze zelfs maar gevraagd te hebben. 
Nog zopas werd ons het geval gesignaleerd van een dame 
uit de provincie Antwerpen die ongevraagd 100 franstalige 
omslagen voor de postcheque-diensten kreeg toegestuurd 
met een franstalige afrekening erbij. 
Het zou wenselijk zijn dat een ernstig onderzoek werd inge
steld om na te gaan van waar plots deze toename van wat 
men dan waarschijnlijk steeds steevast vergissingen zal 
noemen. 
Of is het de bedoeling het volume franstalige formulieren 
en bewerkingen in de postcheque bij voorbaat op te drijven 
om een tweede operatie spaarkas voor te bereiden ? 

BUI^ïM 
OPGELET LEZERS 
Vanaf vandaag huist onze redaktie op het 
BARRIKADENPLEIN 12 te 1000 BRUSSEL 
U kan ons daar in de voormiddag telefonisch 
bereiken op het nummer 02/219.49.30. 
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[M.v.L) Zondag 4 juli zullen op
nieuw lange slierten fietsers, wa
gens en autobussen de richting 
Diksmuide inslaan. Speciale trei
nen zullen weer dwars door 
Vlaanderen sporen naar het stad
je aan de IJzer. Voor de 49ste 
maal reeds zal het van zichzelf 
bewuste Vlaanderen aan de voet 
van het IJzerkruis neerknielen 
Het handvol vergrijsde mannen 
die het allemaal hebben meege
maakt wordt een groepje dat met 
het jaar kleiner en stiller wordt... 
En achter hen, de steeds groter 
en kleuriger wordende groep van 
mensen, ouderen en jonge, die 
rotsvast geloven in de woorden 
nooit meer oorloa. 

Oe IJzerbedevaart, je moet er 
geweest zijn om te begrijpen. Wie 
van ons kent in eigen familie of 
dorp geen oud-strijder ? 

Ofwel ligt hij begraven op een 
stil Westvlaams kerkhof, of op 
het erepark in eigen gemeente. 
Ofwel heb je nog het geluk hem 
dagelijks te ontmoeten Een oude, 
eerbiedwaardige man. Met glim
mende oogjes, een witte snor, 
een pijpje-met-een-paardje-op, ]e 
weet wel Doe hem nog eens ver
tellen over die lange jaargetijden 
in de modder van West-Vlaande-
ren, hij doet het zo graag en zo 
goed... 

Zondag als we weer aan de IJzer 
zullen staan zal zijn gelaat ons 
voor de ogen komen, maar het 
beeld van die éénentwintigjarige 
nonkel die in Kaaskerke sneuvel
de zal je moeten raden, mis
schien lijkt hl) wel op je vader 
Hij ligt begraven in de buurt van 
die grote speeltuin in Adinkerke 
waar je als een van-niets-wetend-
kind zorgeloos in de schommels 
hing... 

Zondag denk je daar weer aan, 
als het verhaal van die mannen 
weer over de tienduizenden kop
pen klinkt, als de Vlaamse vlag
gen m de zeewind bijten, als het 
Vlaanderen van je hart op de 
been is en in de straten van 
Diksmuide wandelt. 

Zo'n dag wil je niet missen, als je 
hem ooit één keer hebt meege
maakt ! 

DE 49ste IJZERBEDEVAART TE DIKSMUIDE 

ZO 'N DAG WIL JE NIET MISSEN 

PROGRAMMA 

11 u Eucharistieviering met het gebed 
voor Vlaanderen en de Wereldvrede 

— De Vaganten zingen het lied Zelfbe
stuur 

— Bloemenhulde 

— Dodenappel 

— Toespraak door mr Coene voorzitter 
van het IJzerbedevaartkomitee 

— Toespraak door een jongere uit Brus
sel 

— Eendrachtige Nederlanden met een 
groet uit Noord-Nederland door prof 
de Vries-Reilingh en uit Frans-Vlaande-
ren door Wido Bourel 

— Apoteose met Vlaggenoptocht de eed 
van trouw nationale liederen 

ZELFBESTUUR 

Zoals elk jaar werden ook voor deze IJzer 
bedevaart een aantal teksten geschreven 
die scherp de betrachting van de Vlaamse 
Beweging weergeven Over het tema van 
deze bedevaart Zelfbestuur lezen we o a 

Bouwen aan grendels en kompromissen 
voor Brabant en Brussel Laat ons dit uur 
vrij over Vlaanderens toekomst beslissen 
wordt staat in de staat en eis Zelfbestuur' 

Het tema Zelfbestuur dat als een draad 
door het hele bedevaartscenario loopt 
wordt uitgebreid behandeld in beeld woord 
en gezang In een evokatie horen wij hoe in 
sluikbladen en pamfletten de Vlaamse eis 
voor Zelfbestuur aan het ijzerfront bekend 
gemaakt werd hoe de historische brief aan 
de koning (11 juli 1917) geschreven werd 
hoe een tweede brief volgde hoe het front
leger op 11 juli 1918 aan de IJzer betoogde 
voor Zelfbestuur de wapenstilstand hoe 
de VOSsen in 1920 het parlement bezetten 
en hoe vandaag het lied Zelfbestuur (Bert 
Broes en de Vaganten) weerklinkt 

Die twee dromen van ruimte 
ze dromen van licht 
ze dromen van vrijheid en vergezicht, 
die droom ligt in hun natuur 

Geen vormeloos deel 
maar een vrijstaand geheel • 
en die Droom heet Zelfbestuur' 

De Vaganten die o m hef bedevaartl ied 
«Zelfbestuur> van Bert Broes « l i fe» zul

len brengen 

Nolle Versyp (Merelbeke) en Kris Yserbij t 
(Gent) stellen deze IJzerbedevaart aan de 

tienduizenden voor 

BLOEMENHULDE 
DODENAPPEL 

Met duizenden zijn ze gevallen aan het 
IJzerfront hun namen staan op hun zerken 
te lezen zowat overal verspreid in de 
Vlaamse velden waar de papavers bloeien 
Dit jaar herdenkt de bedevaart naast alle 
doden van •< de grote oorlog » biezonder de 
studentenleider Firmin Deprez Voor hem 
ontwierp Joe English het heldenhuldezerkje 
dat achteraf voor zoveel Vlaamse gesneu
velden werd opgencht Verder worden spe
ciaal herdacht Amedee De Meyer Lode-
wijk Dosfel Herman Van den Reeck Joris 
Van Severen, Raymond Tollenaere August 
Borms, Theo Brouns en Leo Vindevogel 

DE BLOEMENKRANS kan op het Bede-
vaartsekretariaat besteld worden bij de 
bestelling de tekst opgeven die op het lint 
moet staan 

HERKENNINGSTEKEN (60 f r ) geeft 
recht op toegang tot de weide 

Het St-Nik lase koor, Manakantoni , die de liederen zullen voorzingen 

•SVS-'***!^^.' 

UITVOERDERS 

De presentatie van deze bedevaart werd 
toevertrouwd aan Kris Yserbijt en Nolle 
Versyp regisseurs Herman Slagmulder en 
Chns Boni teksten zijn van Johan Van 
Mechelen Treden op kunstgroep Imago 
uit Neerpelt Alkuone uit Aalst het St-Nikla 
se-kantorei (een zeventigkoppig koor dat 
zijn sporen reeds meer dan voldoende ver 
diende en waarvan prof Ignace De Sutter 
ere-voorzitter is) De Vaganten en het 
Vlaams koperemsemble en dingent Juliaan 
Wilmots zijn opnieuw van de partij 

HET PROGRAMMABOEK (20 f r ) met 
daarin het programma van de plechtigheid 
en de liederen voor de samenzano 

DE ZITPLAATSEN 
• ZITKAART VOS 

— voor de VOSsen 14-18 en hun echt
genoten 
— gratis verknjgbaar op het VOSse-
kretanaat 

• ZITKAART LICHAMELIJK GEHANDI
CAPTEN 
— gratis verkrijgbaar op het IJzerbede-
vaartsekretanaat 

• ZITKAART voor al de andere perso
nen die een zitplaats verlangen prijs 60 
fr te storten op postrekening 000/ 
0882192/74 -IJzerbedevaart Diksmui
de» 

DE VLAGGENKAART 
— geeft recht tot deelname aan de Vlag

genoptocht 
— de naam van de vereniging dient opge

geven te worden 

WIJ t 1 JULI 1976 
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BSP 
WIL TERUG 
IN DE REGERING 
Het PSB-BSP-kongres heeft dus het socialistisch «plan » voor een definitieve 
drieledige gewestvorming goedgekeurd Er was ook met veel keuze mogelijk 
want het geval was in zijn geheel - te nemen of te laten » 
Voor de zoveelste maal stond de socialistische leiding erop aan te tonen dat de 
partij onwrikbaar «sterk en eendrachtig» blijft, óok op het gebied van de 
gemeenschapsvraagstukken Wij kennen dit soort demonstraties van BSP-zijde 
In de praktijk betekenen ze met veel, en ze leveren geen enkele bijdrage tot de 
oplossing van het fundamentele vraagstuk van deze Staat 
De haast echter waarmee de socialisten nu hun « plan » besproken willen zien in 
een globaal kommunautair overleg reeds in de komende weken, doet menigeen 
de wenkbrauwen fronsen In Vlaamsgezinde knngen volgt men de «grote 
maneuvers » van deze partij — die hier zeker met op haar vertrouwd terrein is 
— dan ook met groeiend wantrouwen Vooral nu er te Brussel geruchten lopen 
als zouden de Rode Leeuwen zich, weer eens omwille van dat imago van « parti 
fort et uni», uit de pasgevormde Vlaamse lijsten moeten terugtrekken 
Het IS er de socialisten kennelijk om te doen zo snel mogelijk de weg weer vrij te 
maken voor traditionele regeringskoalities met de kristen-demokraten De « parti-
cipatiomsten » in de BSP hebben ruim de bovenhand gehaald en zij willen zo 
vlug mogelijk ministerportefeuilles Daar is het om te doen 
En in de CVP is men de spelletjes van een Gendebien en zijn RW-akolieten 
zodanig zat, dat men daar steeds meer de oren laat hangen naar de sirenenzan-
gen van de socialisten Het CVP-kongres van zaterdag zal aantonen hoever dat 
proces reeds gevorderd is in de partij Slagen de socialisten erin de CVP-ers, al 
IS het met slepende voeten, een eindweegs mee te krijgen op hun weg dan blijft, 
alleen nog de vraag hoe en met welke partners zij hun « definitieve » gewest 
vorming zullen trachten te verwezenlijken Want hoe dan ook is daar een twee
derde meerderheid voor nodig 

Voor de Vlamingen is het in deze situatie opletten geblazen Om te beginnen is 
het met ernstig dat men zou trachten, in volle vakantietijd en in de slechtst denk
bare omstandigheden, er een dergelijk belangrijke staatshervorming door te 
jagen Ten tweede, en dat is erger, mag niet uit het oog worden verloren dat de 
Vlaamse socialisten zich hebben aangesloten bij de opvatting van de Franstali
ge partijen dat de gewestvorming drieledig moet zijn Bij een overhaast gesprek 
tussen alle partijen over de gewestvorming [want de socialisten blijven hun neus 
ophalen voor een gesprek tussen de gemeenschappen) zou de Vlaamse meer
derheid wel eens in een positie kunnen gedrongen worden dat zij die dneledig-
heid moet doorslikken En dit zou onvoorstelbare gevolgen hebben voor de 
Vlaamse gemeenschap 

Er moet, gezien de huidige pre-elektorale omstandigheden, voor een ernstige 
behandeling van de gestelde problemen ten minste gewacht worden tot na de 
a s gemeenteraadsverkiezingen, die ongetwijfeld spoedig gevolgd zullen wor
den door parlementsverkiezingen 
Het is van vitaal belang, vanuit Vlaams oogpunt, dat de Vlaamse kiezers de fede
ralistische krachten duidelijk versterken Want Vlaanderen heeft geen halfslach
tige gewestvorming nodig, maar een onversneden federalisme, dat via een nieu
we grondwetsherziening dient verwezenlijkt te worden door een regering die 
over een duidelijke tweederde meerderheid beschikt Dit is de opdracht die de 
Vlaamse kiezers voor ogen moeten houden, wil men vermijden dat het van 
kwaad tot erger komt met de staatshervormingen 

Paul Martens 
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DE HITTEGOLF HOUDT AAN 

In Brussel, ver van de verfnssende zeewind, is de 
hitte met om dragen. Heelv\/at bedrijven hebben een 

eigen «zonrieruur» ingesteld, de drankgelegenhe-
den kennen hoogdagen, de brouw/ersgasten rijden 
aan en weg. 

D e kamerleden en senatoren hebben zich op een 
laatste w e r k w e e k gestort, maar dat schouwspel is 
met n i euw i 

In de f on te inv i j ve r tussen het kon ink l i jke pa le is 'en 
«la baraque d enface » (het par lement ) gen ie ten jon
gelui v a n een v e r f n s s e n d voetbad. Hoe s chaamte 
loos ze d i t in dit ee rb i edwaa rd i g kader doen kunt U 
aan hun gelaat merken 
Andere jongelu i worstelen zich door de laatste 
eksamens Graag onze begrijpende groet aan hen 
die — waar ze ook mogen zitten — nog aan den 
blok zijn I 

D O N D E R D A G 24 J U N I 

• In de Kamer is er eindelijk een 
opvolger voor de heer Van Meche-
len : mevrouw Janssens-Peeraer legt 
de eed af. 

• Het nationaal sekretariaat van 
het katoliek onderwijs protesteert te
gen de goedkeuring door de Kamer 
van het amendement op het wets
voorstel i.z. politiek verlof, welke wij-
zigmg het Katoliek Onderwijs diskri-
minerend acht. 

• 300 gedetineerden staken nog 
steeds in de Leuvense centrale ge
vangenis. 
• Na langdurige onderhandelingen 
wordt te Brussel een akkoord be
reikt over een Vlaamse lijst voor de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen tus
sen de VU, de PVV en de BSP. VU-
kamerlid Anciaux (tevens gemeente
raadslid) zal lijsttrekker zijn, vermits 
de CVP verkiest onder PSC-voogdij 
te blijven... 

VRIJDAG 25 JUNI 

9 Eerste minister Tindemans 
houdt zich bezig met de zaak van de 
Standaard waarvoor tegen de avond 
een definitieve beslissing wordt ver
wacht. Le Soir wijst in een artikel op 
de banden tussen de CVP en het 
Standaard-imperium. 

• De Nationale Bevlaggingsaktie 
kent de < Orde van de Vlaamse 
Leeuw > toe aan Georges Sevenant, 
voorzitter van Band, de vereniging 
van Vlamingen in Wallonië, die sinds 
lang o.m. ijvert voor een « Maison de 
la Culture Néerlandaise > te Namen. 

• De Belgische (Waalse) vliegtuig
industrie vraagt een miljard terugvor

derbare voorschotten voor de bouw 
van het F-16 vliegtuig. 

• In het Laatste Nieuws worden in 
de zaak van de Standaard « de punt
jes op de I gezet >. Het liberaal 
gezinde blad loochent enige inspan
ning te hebben gedaan om Stan
daard- en Nieuwsbladlezers af te 
snoepen en legt de nadruk op het 
wanbeheer van de vroegere bedrijfs
leiders. Ook de Flnancieel-Ekonomi-
sche Tijd schrijft dat « dagbladuitge
vers bij hun (Vlaamse) leest moeten 
blijven >. 

• In een open brief aan minister De 
Backer kant het VVO zich tegen het 
Van Elslande-plan inzake ABOS. 

• De Brusselse BSP-PSB-federa-
tie keurt ondanks scherp verzet van 
de randgemeenten het BSP-voorstel 
inzake gewestvorming goed, met 
154 tegen 46 en 106 onthoudingen 
(zonder Brussel en Evere). 

• Het verbrekingshof verwerpt de 
voorziening in verbreking van de 
Bell-direkteur-generaal Pepermans, 
in de zaak van aktieve omkoperij 
(Baudrin). 

• Een honderdtal mannen en vrou
wen betogen voor de Zuidafrikaanse 
ambassade tegen de apartheidspoli
tiek. 

• ACW-er Willy D'Havé tot voorzit
ter gekozen van de nieuwe Geweste
lijke Ekonomische Raad Vlaanderen. 
Namens de VU zetelt kamerlid me
vrouw Nelly Maes in het nieuwe 
bureau. 

• Verdelingskriteria voor het ge
westelijk beleid door de regering 
vastgelegd: Vlaanderen krijgt 
slechts 51,35 procent 

• Konservator van het Oorlogsmu
seum van Halen aangehouden we

gens het aanvaarden van smeergel
den voor vrijstelling van legerdienst. 
Hij zou ook gezorgd hebben voor 
andere garnizoenen voor miliciens 
dan deze, voorzien door de legerlei
ding. 

• Gans Europa snakt naar regen. 
Bos- en heidebranden zowat overaL 
De droogte is eveneens zeer nadelig 
voor het vee. 

• FDF-RW-fraktie verlaat de raads
zaal van de provinciale raad van Bra
bant tijdens de hulde aan de schei
dende gouverneur. De Neef uit pro
test tegen de aanwezigheid van mi
nister Michel, als minister van Bin
nenlandse Zaken verantwoordelijk 
voor de • Ganshof-raid tegen Schaar
beek»... 

Z A T E R D A G 26 J U N I 

• PSC-voorzitter Nothomb trekt 
zijn bedreiging met ontslag in: blijk
baar zal de nieuwe goeverneur van 
Luxemburg een PSC-er zijn. 

• Andrè Leysen kondigt namens 
de Vlaamse Uitgeversmaatschappij 
een akkoord inzake de overname 
van de Standaard-bladen aan: de 
dagbladen zullen weer regelmatig 
verschijnen. Voor de weekbladen is 
er een akkoord in de maak. Het per
soneel werkt gratis tot aan de over
name. 

Z O N D A G 27 J U N I 

• 500 Tak-betogers (tegen de taai
toestanden in de Brusselse zieken
huizen) raken te Schaarbeek slaags 
met rijkswacht en politie die onge
hoord brutaal optreden tegen deze 
door Nols verboden betoging. De 
« ordestrijdkrachten » drijven de be
togers nodeloos en herhaaldelijk sa
men, om er dan woest op in te slaan. 

• Het kongres van de drie < BSP-
vleugels > keurt met komfortabele 
meerderheid het deelakkoord over 
de definitieve gewestvorming goed. 
Oud-minister Fayat onthoudt zich, 
daar het akkoord te weinig waarbor
gen voor de Brusselse Vlamingen 
biedt. De Rode Leeuwen zouden 
evenwel meer waarborgen krijgen. 

• Sneltrein Amsterdam-Parijs ont
spoort nabij Zinnik, tegen een snel
heid van 130 km. per uur: 11 doden 
en tientallen gewonden. De hitte zou 
een wisseldoos voortijdig tot om
schakeling in werking gesteld heb
ben. Dit is de derde treinramp in ons 
land op korte tijd. 

• 's Lands feest op de Heizel (slot
manifestatie van het zilveren ambts
jubileum van de koning) ondanks de 
hitte talrijk bijgewoond. 

• CVP zal op 3 juni aan de- partij
raad een nieuw plan tot hervorming 
van de staat voorleggen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het 
VEV-ontwerp, het akkoord Claes-Mo-
reau, het akkoord Leysen-Moreau, 
het verslag Perin, het kollokwium te 
Antwerpen en het BSP-deelakkoord. 

M A A N D A G 28 J U N I 

• De V U M heeft 650 personeelsle
den van De Standaard overgeno
men. Voor de overige 1200 bestaat 
nog geen zekerheid en wordt dan 
ook gepoogd al hun sociale rechten 
te waarbargen. Onder het kaderper
soneel worden bepaalde diensthoof
den niet opnieuw aangeworven. 

• Meer dan 1000 ha heidegrond 
rond Maasmechelen door brand ver
nield. 

# Belgische Mirage van de legerba
sis Bierset stort boven leper neer. 
De piloot redt zich met zijn schiet
stoel. 

# De helft van de gedetineerden in 
de centrale gevangenis van Leuven 
weigert te ontbijten. Ze eisen de her
vorming van de Wet Lejeune en 
andere versoepelingen en verbete
ringen. 

DINSDAG 29 JUNI 

# Senator Van In, fraktievoorzitter 
van de VU in de Nederlandse Kul-
tuurraad, licht de resultaten van vijf 
jaar zogeheten kulturele autonomie 
toe: weinig regeringsinitiatieven, 

leeuwenaandeel van vragen, voor
stellen en tussenkomsten door de 
VU, die nogmaals haar ongenoegen 
uit zowel over de opvatting als de 
toepassing van de kulturele autono
mie. 

1 JULI 1976 WIJ 3 
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OPIMI^^ 

P€I^SSPIIO€ DE VLAAMSE PERS 
De pers met haar problemen als hoofdbrok van onze persspiegel Al de kom-
mentaar rond de Standaardfaling, of liever het falen van De Smaele kon drie 

persspiegels vullen We zullen ons dan maar 6eperken tot het historisch num
mer van 23 juni dat er een ogenblik uitzag als misschien het laatste Stan-
daardnummer We citeren uit het historisch overzicht van Gaston Durnez in 
die STANDAARD (als verantwoordeli |k uitgever «de 1851 personeelsle
den •]. Met deze bijgedachte dat de trits De Smaele-Piers-Vlerick er grondig 
in geslaagd is de grote hoop die het radikale Vlaanderen had bij het wederver-
schijnen in 1947 diep de grond m te slaan De schoonzoons waren geesteli jk 
en prakt isch de erfenis van schoonvader Sap niet waard In het slotdeel van 
een merkwaardig artikel heeft KVHV-preses Bart Vandemoere het in NIEUW 
VLAANDEREN over de noodzakeli jke binding tussen Vlaams en sociaal 
radikaal Prof dr Herman Mertens (de man van de amnestiekampagne} aktuali-
seert m het blad MENSEN ONDERWEG het -hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid > voor kristenen van vandaag Hij bli jkt daarbij heel wat meer 
Vlaams-konsekwent te zijn dan vele Vlaams-kristeli jke poli t iekers En DE 
GAZET VAN ANTWERPEN die met een alarmbelkompleks in haar maag zat 
n a v de Kuituurraadgebeurtenissen moet dan toch toegeven dat het in feite 
de Vlaams-nationalisten zijn die in dit stelsel van pseudo-kultuurautonomie 
het meest worden achtergesteld (W Luyten] 

De Standaard 
«Het opnieuw verschijnen van De 
Standaard begin 1947 heeft de we
deropstanding van de Vlaamse Bewe
ging in de moeilijke door de repressie 
verlamde naoorlogse tijd sterk be
ïnvloed 

' Voor de Vlaamsgezinden die de her
uitgave mogelijk maakten wordt De 
Standaard een wapen om het katolie-
ke Vlaamse reveil te bewerkstel
l igen- schreef Herman Todts «De 
principiële verklanng in zijn eerste 

90 o/o van hoger personeel Water-
maatschappij is Franstalig en hou

den Vlamingen kopje onder 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijr 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld eo smaad 
brieven De andere publiceren wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dar ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbnef 
is niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

S O L Z J E N I T S I N 
EN S A C H A R O V 

In W I J v a n 17 jun i w o r d t ons ver
te ld da t A l exande r Solz jeni ts in 
« rondu i t reak t iona i re denkbee l 
d e n ve rkond ig t die zi jn p le idooi 
g e e n g o e d d o e n » A n d r e j Sacha -
rov d a a r e n t e g e n w o r d t g e p r e z e n 
o m d a t die « d e verwezen l i j k ing 
v a n het social isnne» bli jft nas t re
v e n 
D a a r heb je het w e e r w ie met 
o n v o o r w a a r d e l i j k ge loo f t in d e 
hei lsleer van het soc ia l isme (wa t 
da t ook m o g e wezen ) is een reak-
t ionair G o d is d o o d en he t soc ia-

nummer laat wat dat betreft met de 
minste twijfel bestaan de V laamse, 
vlag opnieuw in de top opnieuw voor 
het volk geknield en de loyauteit t o v 
de Staat tot haar ware proporties her
leid de liefde tot België was en is kon-
ditioneel -
De krant betoogde overigens dat ze 
geen heil verwachtte van politieke dis
sidentie uit de CVP omdat dit de kato-
lieken in het algemeen en Vlaanderen 
in het biezonder zou verzwakken 
De Standaard wilde wel de Vlaamse 
invloed in de CVP versterken Deze 
politiek IS de krant blijven volgen Fun
damenteel steunde zij de CVP maar 
ZIJ stelde zich onafhankelijk op en 
was voorstandster van de Vlaamse 
vleugelvorming die uiteindelijk tot een 
zelfstandige Vlaamse en franstalige 
partij zou leiden In djt licht steunde 
De Standaard de politiek van Vlaam
se CVP-figuren als Jos De Saeger en 
Jan Verroken al was de krant het met 
altijd helemaal eens met de kompro-
missen die zij bv bij de tot standko-
ming van de taalwetten in de jaren 
zestig moesten afsluiten » 

« Samen vechten om een nieuw Vlaan
deren te scheppen De geschiedenis 
moet maar eindelijk eens een geschie
denis worden van volken en mensen 
en met van naamloze ekonomische 
machten Vlaanderens zelfbeschik 
kingsrecht staat met ergens in de ster
ren geschreven We kunnen het enkel 
verwezenlijken door de samengebal-
de ekonomische en politieke machten 
van dit land te doorbreken en dit zul
len we pas kunnen als we zelf de 
samengebalde speerpunt zijn van een 
brede Vlaamse volksbeweging 
Zelfs al moet die speerpunt dan wel
licht ook gericht worden tegen men

sen die zogenaamd uit de «traditione
le Vlaams-radikale kringen» voortko
men en die hun »word-maar-rijk-fla-
mingantisme» dan wel op een beden
kelijke manier beleven 
Het heeft met veel zin te blijven jam
meren over dat Vlaamse Brabant dat 
zienderogen onder onze voeten 
wordt weggekocht Het heeft zeker 
geen zin als dan blijkt dat Vlaamse 
vennootschappen die dit verschijnsel 
rond Brussel tekeer wilden gaan 
bloedarmoedig en prestatiebeperkt 
bleven omdat een bepaalde «elite» 
haar geld liever gaat investeren in de 
een of andere «Costa Flamenco» op 
het een of andere zuiderse strand 
waar «denationalizenng» dan blijk
baar met meer telt als het over Bas-
ken of Katalanen gaat 
Want ook op dat vlak blijft waar wat 
Andre Demedts ooit schreef « Vlaan
deren heeft veel getrouwen zonder 
macht en veel machtigen zonder 
trouw » 

Alleen met die trouw van hoog tot 
laag beleden en doorleefd in sociale 
en ekonomische kringen in kulturele 
en strijdend nationalistische inzet kan 
dit Vlaamse gebouw dat door zoveel 
rampen geteisterd werd in volle glorie 
herrijzen onder de veelbelovende en 
beveiligende koepel van zelfbestuur 
En dan zal dat Volk in dit ons huis 
« Vlaanderen » weer geschiedenis ma
ken » 

MENSEN ONDERWEG 

«Wij hebben het recht (en boven 
dien de dringende plicht) om ons 
samen en georgamzeerd in te zetten 
— voor meer sociale rechtvaardig
heid, zolang met iedere medeburger 
aan het socio-vitale minimum komt 
zolang de verschillen tussen de hoog
ste en de laagste lonen (en pensioe
nen I) zo enorm groot blijven zolang 
de benoemingen in onderwijs, njks-
diensten parastatalen leger B R T, zo 
sterk politiek gekleurd zijn (de partij
kaart is onmisbaar de deskundigheid 
IS van minder belang) zolang de anti
sociale nasleep van de onrechtvaar 
digheid en hatelijke Belgische repres
sie met opgeruimd is door algemene 
amnestie-maatregelen en de onschul
dige kinderen van de zogenaamde 
incivieken gediskrimineerd worden 
zolang politieke en syndikale leiders 
zich bezondigen aan kumuls zolang 
geen efficiënte politiek gevoerd wordt 
terzake van de ontwikkelingssamen
werking 

— voor gel i jkberechtiging van de 
Vlamingen in Brussel (men denke aan 
de sociologische druk vanwege de 
fransdolle patriotten aan de taaitoe
standen in de ziekenhuizen ook de 
katolieke aan de hatelijkheden van de 
Schaarbeekse burgemeester) voor 
de erkenning van de kulturele eigen

heid van de duitssprekende Belgen in 
de Oostkantons (hebben deze met 
het recht «duitsgezind» te z i j n ' ) 
voor de volledige gel i jkberechtiging 
van vrouwen en mannen -

BAZETVANAITTWERPEH 
«Minister De Backer heeft ons zeer 
onlangs nog bevestigd dat de Volks
unie werkelijk benadeeld wordt waar 
het gaat om benoemingen in het kul-
tuurbeleid Zij wees toen echter op de 
grote moeilijkheid vanwege de V U 
krijgt ze erg moeilijk kandidaturen los 
omdat vele Vlaams-Nationaalgezinde 
ambtenaren het met aandurven zich 

openlijk als VU-geonenteerd te laten 
kennen 

Het schijnt de tragedie te blijven dat 
Vlaams-Nationalisten de hoop moe
ten laten varen op benoemingen wan
neer ZIJ openlijk kleur hebben bekend 
Daarin spelen de grote partijen het 
spel met fair Wij kunnen dat gerust 
neerschnjven omdat wij met partijge i 
bonden zijn Wanneer de BSP de 
oppositiemaats van nu morgen een 
Kultuurmimster zou knjgen zou dat 
de V U geen stap verder helpen 
Ons lijkt het dat de verantwoordelijke 
parlementariërs van de V U deze 
kwestie dringend en persoonlijk die
nen te bespreken met minister De 
Backer » 

FRANSTALIGE PERS 
Uiteraard ging de aandacht ook in 
de franstalige pers naar het natio
naal kongres van de BSP-PSB over 
het door de social isten als het neus
je van de zalm aangediend « kommu-
nautair vergel i jk» De Walen vinden 
sommige verslagen te slap, de Libre 
doet aan spotziek understatement 
en in de FDF-moniteur spuwt Ras-
semblement Bruxellois-aartsvader 
Van Ryn nog eens zijn gal uit tegen 
de Vlamingen (RC) 

Li L M BELBISDE 
« Het kongres was een mooie manifes
tatie van eendracht in de politiek-so-
cialistische familie waarbij zich de 
heer Debunne namens het A B V V 
aansloot De liberalen hebben dezelf
de euforie beleefd ten tijde van Van-
audenhove de knsten-demokraten on
der VDB Deze tijd is lang voorbij Stel 
U voor dat op een CVP-PSC kongres 
de heren Martens en Nothomb voor 
de drie gewesten hetzelfde zouden 
verkondigen met de steun van de 
heer Houthuys namens het A C V Dro
men IS inderdaad nog toegelaten » 

amba 
«Als Guy Spitaels (Verslaggever op 
het PSB-kongres te Jolimont) besluit 
met de wens «dat onginele formules 
de ondernemingsvnjheid met de nood
zaak van de planning moeten verzoe
nen » dan IS hij absoluut met socialis 
tisch Zijn voorstellen inzake werkver
schaffing zijn heel wat minder Waals 
dan deze van de Luikse PSB-werk-
groepen De macht op dit vlak be
hoort tot de autonoom Waalse exeku-

tieve De oplossing van de problemen 
moet er komen door een gedecentrali
seerd gezag (en met door een gede-
koncentreerd gezag) Spitaels is geen 
profeet van de fiskale autonomie De 
renardistische federalisten verliezen 
met uit het oog dat een werkelijke 
Waals-politieke verantwoordelijkheid 
slechts mogelijk is door een regionale 
fiskale verantwoordelijkheid In deze 
omstandigheden is het duidelijk dat 
het verslag Spitaels ruim voor verbe
tering vatbaar is het moet van links-
federalistisch standpunt uit precieser 
en krachtdadiger zijn » 

LE SOIR 
« Sinds enkele maanden zijn we getui
ge van een (zoals steeds) flink georga
niseerd Vlaams offensief ten einde 
de Brusselse regio als zodanig af te 
schnjven en haar een minderwaardig 
statuut op te leggen dat haar onder 
de voogdij van de centrale macht zou 
plaatsfen We lezen het dagelijks in de 
Vlaamse pers Brussel kan geen « ge
west als een ander zijn» maar moet 
« een speciale plaats in de gewestvor
ming innemen een gewestvorming 
met twee • De bezielers van dit offen
sief beseffen inmiddels wel dat Brus
sel zich met goedschiks bij dit autori
taire regime zal neerleggen regime 
dat neerkomt op de vervlaamsing van 
Brussel Dit zou over de Brusselse 
hoofden heen gebeuren door een 
Waals-Vlaams akkoord Deze heren 
nemen echter hun wensen voor wer
kelijkheid De Brussels-Waalse solida
riteit ter verdediging van hun respek-
tievelijke belangen wordt steeds hech
ter Ze IS slechts logisch want beiden 
worden bedreigd door hetzelfde 
Vlaams extremistisch nationalisme » 

l isme m o e t w o r d e n a a n b e d e n 
W e e h e m die di t mag ische heil ige 
w o o r d met met de nod ige eerb ied 
o v e r zi jn l ippen kr i jg t 
W i e ech te r als Solz jeni ts in in de 
Russ ische ve rn ie t i g ingskampen 
het soc ia l isme dagel i jks hee f t ho
ren verheer l i j ken en d o o r de 
k a m p b e u l e n heef t z ien toepas 
sen m o e s t t o c h we l een g rond ige 
heke l k r i jgen aan het w o o r d socia
l isme 

Ik w e e t met meer w e l k e marx is t 
hee f t v o o r s p e l d « V o m Nat iona-
l ismus z u m Best ia l i smus» maar 
het is een feit dat Hit ler t ussen 
1933 en 1945 deze p ro fe t ie hee f t 
w a a r g e m a a k t Het « V o m Sozial is-
m u s z u m Best ia l i smus» ech te r is 
al s inds 1918 to t o p heden dus al 
b i jna 60 jaar lang een g e w o n e 
a l ledaagse werke l i j khe id in het 
g r o o t s t e land van o n z e p laneet i 

F t e W 

NIET D O E N 

Als V lam ing voe l ik m e na Schaar 
beek en de A S L K in d e rug 
g e s c h o t e n Eens te mee r h e b b e n 
V l a a m s e min is ters hun taa igeno
ten v e r r a d e n 
D e h is tor iek van ons land t o o n t 

een ja ren lange ui tbui t ing v a n e e n 
m e e r d e r h e i d d o o r een minder
heid D e V lam ingen zul len he t w e l 
noo i t bese f f en Belg ië hee f t d e 
p roe f met d o o r s t a a n en is d u s 
g e d o e m d o m o f w e l v e r d e r te suk
ke len o fwe l te v e r d w i j n e n In
d e r d a a d er IS n o g s lech ts e e n 
op loss ing een ona fhanke l i j ke 
s taat V l a a n d e r e n 
D e V lam ing wil z ich al j a ren «s l im
m e r » voe len d o o r tegen ande rs ta 
l igen hun taal te s p r e k e n D a a r o m 
s p r e k e n de mees te V l a m i n g e n 
ove ra l t egen de ee rs te de bes te 
Fransta l ige n o g s teeds F rans 
D a a r o m s p r e k e n ve len n o g al t i jd 
Frans in Brusse l D a t de V U hier
in v e r a n d e n n g b r e n g e i 
Fransta l igen s p r e k e n F rans o p d e 
B R T Neder lands ta l igen s p r e e k 
a u b jullie taal op de R T B Is he t 
met a b s u r d da t H Schi l tz d e 
V l a a m s e zaak in het Frans v e r d e 
d ig t 7 G e n d e b i e n en D e f o s s e t z i jn 
o o k Be lg ische polit ici w a a r o m zij 
met en jullie wel"? V o o r e e n kee r 
geen toegev ingen a u b ' 

G T , Z a v e n t e m 

RANDGEtV IEENTEN 

D e laats te w e k e n gaan er w e e r 
s t e m m e n op , o a in het p l an v a n 

d e Soc ia l is ten o m de len v a n d e 6 
r a n d g e m e e n t e n me t fac i l i te i ten 
bij de 19 g e m e e n t e n v a n Brusse l 
te v o e g e n T w e e z w a r e a r g u m e n 
ten ple i ten d a a r t e g e n 

1 Het IS bes t da t die 6 randge 
m e e n t e n z o lang mogel i jk b l i jven 
bes taan V l a a n d e r e n hee f t e e n 
b u f f e r z o n e nod ig tussen Brusse l 
en V l a a n d e r e n A l s w e deze 6 
g e m e e n t e n gehee l o f gedeel te l i jk 
p r i j sgeven beg innen de Fransta
l igen aan de st r i jd v o o r d e vo lgen
d e nl S t r o m b e e k - B e v e r Di lbeek, 
Beerse l enz 

2 D e V l a m i n g e n tel len nu 25 a 
30 % van d e Brusse lse bevo l 
k ing A l s m e n d a a r ve r f r ans te w i j 
ken v a n de r a n d g e m e e n t e n aan 
t o e v o e g t ( zogezegd) in ruil v o o r 
V l a a m s e w i j ken d ie nu bij B russe l 
b e h o r e n d a n leven er n o g h o o g 
uit 10 % V lam ingen in Brusse l 
D a n h e b b e n d ie V l a m i n g e n d a a r 
mets te ver te l len, w a n i ze zi jn 
d a n o o k vo lkenrech te l i j k e e n te 
v e r w a a r l o z e n m inderhe id (ook 
v o o r de U N O ) D a n zi jn er m e e r 
N o o r d a f n k a n e n in Brusse l d a n 
V l a m i n g e n D a n kan V l a a n d e r e n 
hen met mee r ve rded igen Laat 
de Fransta l igen nog maa r e e n 
paa r e e u w e n v e c h t e n v o o r die 6 
r a n d g e m e e n t e n - b u f f e r z o n e A l s 

w e hen d a a r m e e zoe t k u n n e n 
h o u d e n bl i jven ze v a n d e res t v a n 
V l a a m s - B r a b a n t af 

R d N Ni j len 

B E S C H A A F D 

Ik v ind het spi j t ig da t U b r i even 
o p n e e m t als deze v a n M A a l s t 
n u m m e r 22 Di t sch r i j ven li jkt mi j 
zee r dubbe lz inn ig en v e r w a r d Ik 
s p r e e k N e d e r l a n d s (de t e r m 
« b e s c h a a f d » is o v e r b o d i g Neder 
lands be teken t k o r r e k t s p r e k e n 
v a n de taal) S t e e d s hee f t iede
reen in V l a a n d e r e n o o k d e een
voud ige m e n s mij v e r s t a a n D e 
s teek t egen onze veren ig ing A B N 
IS o n g e p a s t en o n g e g r o n d D a t 
de g e w o n e mens in V l a a n d e r e n 
n o g s teeds een o n v e r s t a a n b a a r 
« N e d e r l a n d s » s p r e e k t is met 
w a a r D e voo ru i t gang o p het ge
b ied v a n het A B N is zonnek laa r 
Verge l i j k maa r eens de taai , gebe 
z igd d o o r onze o u d e r s en g roo t 
o u d e r s me t de huidige, geb ru i k t 
d o o r onze k inde ren Ik h a d di t 
« N e d e r l a n d s » v a n de W a a l in 
k w e s t i e te G e n t w e l eens wi l len 
h o r e n 

L e v e het B e s c h a a f d N e d e r l a n d s 
D r P 



KomeriM/iR 

„GEEN ECHTE KULTUURAUTONOMIE!" 
Dinsdagmiddag hielden de VU-senatoren Guido Van In (fraktieleider in de 
Nederlandse Kultuurraad), Maurl ts Coppieters, De Facq, samen met volksver
tegenwoordiger Andre De Beul en gevtiezen senator Maurits Van Haegendo-
ren te Brussel een perskonferentie waarbij zij het door de achtereenvolgende 
(CVP) ministers van Nederlandse Kuituur gevoerde beleid scherp op de kor
rel namen Van de zo geroemde kultuurautonomie hebben zij in de loop van 
de voorbi je vijf jaren bitter weinig terecht gebracht. Was er de initiatiefri|ke 
inzet niet geweest van de Volksunie — ondanks het voorbehoud dat zij in 
1971 reeds formuleerde tegen die al te eng opgevatte kultuurautonomie — 
dan had de Nederlandse Kultuurraad in de voorbi je jaren maar weinig te doen 
gehad. 

Er waren ontstel lend weinig regeringsinit iatieven, wa l erop duidt dat de tradi
tionele regeringen de kulturele autonomie niet erg belangrijk vinden en alles 
nog teveel bekijken vanuit hun central ist ische bril De Volksuniefrakt ie daar
entegen was — nogmaals, ondanks al het voorbehoud — biezonder aktief • 
zij diende 41 "/o van alle voorstel len van dekreet in (de CVP 22 "/o, de BSP 
19 o/o en de PVV 16 "/o), haar vertegenwoordigers stelden niet minder dan 
70 % van alle schrif tel i jke vragen en evenveel van de mondelinge vragen om 
toel icht ing. 
Vóór de tradit ionele partijen straks het glas heffen op - Vijf jaar kultuurauto
nomie » hechtte de VU eraan de (magere) balans op te maken van wat in feite 
slechts verwezenli jkt werd. Wij nemen ons voor in ons nummer van 8 juli uit
gebreid op haar krit iek terug te komen. Wij beperken ons vandaag tot enkele 
van haar besluiten. 

DE VU : MOTOR VAN DE 
KULTURELE AUTONOtVIIE 

De regering en de traditionele partijen 
waren mentaal met voorbereid op de 
kulturele autonomie Het leek erop dat 
ZIJ iets goedgekeurd hadden, dat voor 
hen maar weinig inhoud had 
In egenstelling met de hopeloos trage 
start van de regenng, heeft de VU blij
kens de bovenvermelde cijfers, gefun
geerd als ware motor 
ZIJ heeft als eerste een aantal voor
stellen ingediend, van haar kwamen 
ook de eerste vragen en interpella
ties Het was ook de V U die er vanaf 
het eerste ogenblik op gehamerd 
heeft dat de kulturele autonomie te 
beperkt was, dat men ze ruimer 
moest interpreteren b v wat betreft 
onderwijsproblematiek Aldus heeft 
de VU in belangrijke mate bijgedra
gen tot wat de Kultuurraad is gewor
den 

EEN KLARE LIJN 

De V U heeft van in het begin een dui
delijke lijn gevolgd inzake de te vol

gen oppositie Kernpunten van haar 
gevolgde politieke tussenkomsten wa
ren 
— de zorg om de interpretatie van 
de kulturele autonomie zo ruim moge
lijk te stellen, 
— de aanvulling en voltooiing van de 
taaiwetgeving ten einde het eentalig 
Nederlandse karakter van Vlaande
ren te beveiligen , 
— de zorg om de ideologische min
derheden te beschermen tegen discri
minatie , 
— Het streven naar een pluralistisch 
kultuurbeleid zowel ideologisch als 
wat de verschillende onderdelen van 
de kuituur betreft (aandacht voor min
der bedeelde takken) 

DE VU ALS VOORLOPER 

Inhoudelijk is de V U enn geslaagd — 
ofschoon al die 5 jaar in de oppositie 
— de aandacht te vragen en te ver
werven voor heel wat aktuele kultuur-
problemen Het kwam trouwens voor 
verschillende van die matenes tot rea-
lizaties 

Inzake verfijning en voltooiing van de 
taalwetgeving heeft de VU heel wat 
werk geleverd 
• Inzake sociaal-kultureel werk en 
volksontwikkelingswerk heeft de V U 
de impuls gegeven tot wat men later 
is gaan noemen het klavertje van 
vier dekreten op het volksontwikke
lingswerk 

• Het IS de Volksunie die reeds 
sinds 1973 onafgebroken de eis heeft 
gesteld dat de Vaste Nt lationale Kul-
tuurpactkommissie zou geïnstalleerd 
worden en aan het werk zou schieten 
• De bescherming van monumen
ten en landschappen werd in de Kul
tuurraad vooral door de Volksunie 
aan bod gebracht, via een massa vra
gen en interpellaties 
•* De beveiliging van de objektieve 
informatie via e RT is eveneens een 
van de prioriteiten geweest van de 
VU-fraktie 
• Ook hebben leden van de VU-
fraktie in allerlei tussenkomsten of vra
gen voor het eerst een groot aantal 
problemen aan de orde gesteld 
• Tenslotte was het de VU die heeft 
voorgesteld dat er een kommissie bui
tenlands kultureel beleid zou worden 
opgericht 

SABOTAGE OF O N K U N D E ? 

— Die vraag mag gesteld worden, 
als men weet dat verschillende reeds 
aangenomen dekreten, helemaal met 
of bijna met worden uitgevoerd het 
dekreet i v m de Raad voor Taalad-
vies, het teaterdekreet, het «septem-
berdekreet» worden met of nauwe
lijks uitgevoerd, en het lijstje kan nog 
aangevuld 
— Bovendien bestaat er bij de voor
bereiding van sommige dekreten van
uit ministeneel niveau een echte onwil 
om tot realizatie te komen Stseds 
maar meer worden procedurekwes
ties of onbelangrijke argumenten inge
roepen, om de stemming van sommi
ge dekreten te verdagen of onmoge
lijk te maken Op bepaalde vlakken 
komt er bovendien helemaal geen 
regenngsinitiatief 

HET SCHOOLSE ROLLENSPEL 
Dezer dagen verlaten heel wat jonge
ren de middelbare school of voltooien 
ZIJ éen of andere beroepsopleiding en 
heel wat kinderen beëindigen het 
basisonderwijs en moeten éen of 
andere opleidingsrichting uit 
Jongens en meisjes zullen — letterlijk 
— hun eigen wegen gaan voor wat 
onderwijs, beroepskeuze en -oplei
ding betreffen, bewandelen zij ge
scheiden paden 

Uit reeds genoemde Europese studie 
(1) halen we uit het derde hoofdstuk 
een aantal treffende zaken, sommige 
alom bekend en dikwijls besproken, 
andere nieuw en verrassend 
Onderwijs is een basisinvestering Na 
de tweede wereldoorlog kende elk 
geïndustrialiseerd land een snelle uit
breiding van de onderwijsmogelijkhe
den en de schoolbevolking steeg 
evenredig Er gingen veel meer meis
jes studeren Volgens de cijfertabel-
len volgen vandaag meer meisjes dan 
jongens het middelbaar onderwijs 
Het aantal vrouwelijke studenten aan 
de universiteiten bleef echter beperkt 
In alle landen die gegevens voor de 
studie verstrekten (2), steeg het aan
tal vrouwelijke studenten sedert 1950 
nochtans spectaculair, maar slechts 
Finland levert 47 % meisjes op de 
totale hogere-schoolbevolking Een 
land vertoont een relatief-trage stij
ging van de meisjes-studenten Bel
gië (in 1966 2 5 % , in 1970 3 0 % 
meisjes op de totale umversiteitsbevol-
king, samen met Japan — 29,6 % — is 
dit het laagste cijfer m de rij) Duidelijk 
IS dat de rollenverdeling in het be
roepsleven — met het verschil in pro
motiekansen en financiële vergoeding 
— parallel lopen met het onderwijsni
veau en de richting die de studenten 
volgen of uitgaan 

Treffend is tevens het verschil in stu
dierichting tussen jongens en meisjes 
De meisjes leggen belangstelling aan 
de dag voor de handel, de diensten
sector de huishoudelijke opleiding 
De jongens kiezen de technische, 
industriële en handelsrichtingen Na 
de middelbare school gaan de meis
jes naar de kunsten, de letteren en de 
talen De jongens nestelen zich in de 
wetenschappen en de wiskundige 
vakken Zeer duidelijk studeren de 
meisjes nog om de algemene vor

ming, de jongens bekijken hun studie 
in funktie van een later uit te oefenen 
beroep Wel heeft deze algemene 
regel één algemene uitzondering de 
meisjes opteren voor het onderwijs 
als beroepsactiviteit 
In België waren in 1965 ongeveer 
28 % van de wetenschapsstudenten 
meisjes, bij de ingenieurs en technolo
gen vond je met moeite één procent 
dames, van de toekomstige artsen 
waren er 23 % vrouwen, in de lette
ren en wijsbegeerten kregen we 
45 % meisjes, in de rechten 19 %, in 
de sociale wetenschappen 17 % en 

in het totaal waren er dus 25 % van 
alle studenten meisjes slechts Ja
pan leverde minder vrouwen aan de 
universiteit In Frankrijk had je 41 % 
meisjes aan de hogescholen Het zou 
interessant zijn op te zoeken hoe de 
Vlaams-Waalse situatie een rol speelt 
hierin Het zou ons geenszins verwon
deren indien het aantal meisjesstuden-
ten aan de Vlaamse universiteiten 
nog lager lag dan het Belgische gemid
delde De levensstandaard van de 
bevolking en de graad van ontwikke

ling kan je aflezen van het aantal meis
jes aan de universiteiten 
Voor wat echter de verdeling in stu
dierichtingen betreft in elk land knjg 
je hetzelfde patroon 
De auteur (3) tracht te ontdekken hoe 
het komt dat vrouwen zo moeilijk de 
hogere studies aanpakken en waar
om ZIJ precies in die bepaalde rich
tingen blijven hangen Meisjes zullen 
praktisch kiezen een studienchting 
die hen met alleen een algemene ont
wikkeling bezorgt (je kan meepraten 
met je man en met de vnenden), maar 
die ZIJ tevens in toepassing kunnen 
brengen in hun werkelijke latere be
roep de huishouding en de opvoe
ding van hun kinderen Daarom ook 
krijg je zoveel onderwijzeressen, ver
pleegsters, kinderverzorgsters 
Ook de basis-opleiding, de algemene 
mentaliteit thuis bepaalt hun keuze 
de meisjes zijn er zelfs door gecondi
tioneerd Het verschil in speelgoed, 
het feit dat de jongens wel en de meis
jes minder sport moeten beoefenen, 
de rolverdeling voorgesteld in school
boeken dit alles bouwt het kastje 
waarin het meisje zichzelf in de mid
delbare school plaatst 
Het jeugdonderwijs blijft (gelukkig) 
met meer de enige opleidingsvorm 
steeds meer volwassenen knjgen 
kans op wat je heet «permanente» 
vorming Welnu zeer weinig vrouwen 
brengen het op zich voor naschoolse 
cursussen in te schrijven (In 1972 
waren van de ingeschrevenen voor 
zo'n cursus in Canada 31 % vrouwen, 
in Frankrijk 20 %, in Japan minder 
dan 15 %) De auteur verklaart zulks 
door de gezinsverplichtingen de vrou
wen hebben dan reeds een alle-aan-
dacht opslorpend beroep dat van 
huisvrouw 
Het huwelijk is voor vele vrouwen nog 
steeds te veel een eindpunt, en zeker 
voor wat betreft studie en verdere 
geestelijke en professionele ontwikke
ling Huguette De Bleecker. 

(1) " Le róle des Femmes dans lecono 
mie" Organisation de cooperation et 
de developpement economiques. Pans 
1975 

(2) Australië. België. Canada, Denemar 
ken Finland. Frankrijk. Italië Japan 
Zweden de Verenigde Staten 

(3) Martha Darling 

Het IS zielig deze regenng te moeten interpelleren over een Vlaams 
vraagstuk Daar is met de minste wil om gelijk wat te doen 
Wij hebben eerste-mimster Tindemans vorig jaar weten tussenbeide 
komen om te beletten dat de Senaat zelfs maar zou stemmen over 
ons wetsvoorstel tot splitsing van het kiesarrondissement B r u s s e l -
Halle-Vilvoorde 
Het is er sindsdien slechts op verergerd 
Wij hebben vorige week over de verdaging van de verkiezingen voor 
de Brusselse agglomeratieraad gestemd zonder dat CVP en PVV 
met een woord hebben gerept of ook maar een poging hebben 
gedaan om de woordbreuk, de vervalsing van die vonge verkiezin
gen door de franstaligen goed te maken Nochtans zouden die verkie
zingen de Vlamingen de gelijkheid hebben bezorgd in het schepenkol-
lege van de agglomeratieraad wat de (zwakke) vergoeding was voor 
de taalgehjkheid in de ministerraad Wij hebben eerste-minister Tinde
mans vorige week meegemaakt in volle aanval tegen de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht, in 1963 door de CVP bezongen als het sluit
stuk de hoeksteen van de taalwetgeving waardoor alle taalwetten 
zouden worden toegepast 
Dit pronkstuk werd door de eerste-minister onlangs deerlijk verminkt 
en gediskrediteerd zodat twee Vlaamse leden waaronder èèn lid van 
de meerderheid hun ontslag aanboden 
Wij hebben minister De Saeger meegemaakt — het sterkste karak
ter in de CVP — die kwam jammeren dat hij een wet van 1963 met 
kon of durfde toepassen en wel de wet op de gelijke taalverdeling 
van de artsen in de Brusselse KOO's. waar thans 575 Franstalige art
sen staan tegenover 125 Vlaamse daar waar de verhouding 350 
tegen 350 diende te ziin i 

VLAAMS FALJIET 

OVER 

DE HELE LIJN 

En hier is geen diskussie mogelijk over de interpretatie van de wet 
zoals met het geval Nols, noch een diskussie over een aantal dos
siers zoals bij de Spaarkas Hier geldt het de naakte tekst van een 
wet, die zegt 50 % Frans- en 50 % Nederlandstaligen 
Ofwel kan die wet met toegepast worden en dan heeft men de Vla
mingen schromelijk bedrogen in 1963, ofwel wil of durft men ze met 
toepassen en bewijst het dat de Vlamingen in de regenng papieren 
ventjes zijn 
Met de gelijke verdeling van de hogere ambtenaren in Brussel-hoofd-
stad heeft men een loopje genomen De gelijke verdeling gebeurt op 
het totaal zodat de Vlamingen praktisch al de laagste posten hebben 
en de Franstaligen 70 % van de hoogste En dat terwijl voor de vier 
maal tainjker ambtenaren, nationaal, (de parastatalen buiten beschou
wing gelaten) de Vlamingen op de helft worden gehouden 
Niets van hetgeen de Vlamingen wettelijk verworven hadden bij de 
kompromissen van 1963 en 1970 hebben ze in werkelijkheid gekre
gen 
Geen gelijke verdeling bij de hogere ambtenaren in de Brusselse 
gemee/iteraden, geen gelijke verdeling bij de artsen in de Brusselse 
KOO's, geen gelijk aantal Vlaamse schepenen in het Brussels agglo-
meratiekollege 
De randfederaties of de gordel van smaragd werd ons afgenomen, 
de Vaste Kommissie voor Taaltoezciht, dat pronkstuk, wordt door de 
eerste-minister afgebroken 
Ondertussen hebben de Franstaligen de panteit in de Ministerraad, 
hebben ze hun vrijheid van het gezinshoofd te Brussel en hun facilitei
ten in de zes randgemeenten, die ze beide duchtig gebruiken, hebben 
ze hun 50 % hogere ambtenaren in de rijksdiensten, beheersen ze 
de ontwikkelingssamenwerking, de Sabena en noem maar op, heb
ben ze 32 % van het geld van het gemeentefonds tot zich getrokken 
en nog een hoger percent van het provinciefonds, de openbare wer
ken, de universiteiten en van de universitaire ekspansie en van de 
streekontwikkeling 

De Vlamingen kregen mets Ze worden gerold en met hen wordt 
gesold over heel de lijn 
En dan komt het BSP-kompromis de Franstaligen nog grote stukken 
van de randgemeenten aanbieden en de persoonlijke faciliteiten voor 
zoveel andere franstaligen, faciliteiten die ze de Vlaamse arbeiders in 
Wallonië met geven De franstalige imperialistische bourgeois zijn 
hen klaarblijkkelijk dierbaarder dan de Vlaamse eentaligen in Wallo
nië 
En zeggen dat de heer Claes dat goedpraat door te zeggen dat ook 
de Volksunie dat wil geven 
Dat hij ons dan eens zegt waar dat in ons program s t a a t ' 
Klaarblijkelijk doelt hij op de besprekingen van Steenokkerzeel Maar 
dan zou hij moeten weten dat de Volksunie die toegevingen gewei
gerd heeft Anders had ze in de regering gezeten 
W I J verkozen ons program boven ministerszetels De heer Claes 
geeft zijn program op om opnieuw minister te kunnen worden 
Dat IS het verschil 
Ondertussen zit Vlaanderen met zijn zitvlak op de bleinen 
Sommigen die de moed missen om te vechten dachten dat al die 
oude Vlaamse romantiek met meer nodig was en de Volksunie over
bodig. 
De huidige toestand is de vrucht van hun kortzichtig gemis aan wer-
kelijksheidszin en kun gemis aan politieke ruggegraat 
Men krijgt in dit land geen geschenken, tenzij vergiftigde. Men krijgt 
zelfs de koopwaar niet die men duur heeft betaald 
Integendeel men biedt u cynisch aan te komen praten om te zien of 
ge ze geen tweede maal wilt kopen En met knjgen i 
De jonge generatie zal moeten vechten zoals de vonge generaties 
Of ze zal gerold worden in een vals federalisme met drie waarbij de 
Vlaamse meerderheid struktureel een overheerste meerderheid zal 
worden 

Wim Jonssen 
senator 

P S Zie ook biz 10 en 11 in dit nummer 
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HET RODE KONKLAAF 

IN OOST-BERLIJN 
Met ruim anderhalf jaar vertraging 
begon dinsdag in Oost-Berlijn de top-
konferentie van de Europese kommu-
nistische partijen een rood konklaaf 
dat trouwens slechts twee dagen in 
beslag zou nemen Het toeval wou 
j ' * órt topberaad vlak na de oniusteni 
III Kolen kwam waar de arbeidersmas-
sa met een bliksemaktie een even 
bruusk afgekondigde prijzenstijging 
ongedaan maakte Zes jaar nadat 
Gomoelka om een zelfde reden door 
de proletarische massa werd wegge 
veegd beging zijn opvolger Gierek 
dezelfde fout Meteen viel ook het 
sprookje in duigen dat nl de kommu-
nistische landen geen inflatie kennen 
Men moet dan maar eens naar Polen 
gaan waar de inflatie een quasi-kata-
strofale ekonomische situatie in het 
leven nep (met een moeilijke bevoor
rading van levensmiddelen zoals trou
wens in de SU zelf i] 
Niet te verwonderen dat de Poolse 
gebeurtenissen in de koelissen van 
de kommunistische top druk werden 
besproken en voer leverden voor de 
steeds talrijker niet-russische kommu-
nisten die met steeds groter nadruk 
voor elk volk zijn eigen weg naar de 
verwezenlijking van het socialisme op
eisen De kampioenen van deze strek
king zijn ongetwijfeld de Spaanse 
Franse en Italiaanse kommunisten in 
het Westen en de Zuidslavische en 
Roemeense (in feite ook de Hongaar
se maar dan veel meer gekamoe-
fleerd) m het Oosten Voor Tito zelf 
was deze top (de eerste in 28 jaar 
waaraan de vergrijsde ex-partisaan 
deelneemt] een persoonlijk sukses 
vermits Breznjev alle door Tito gestel
de voorwaarden moest inwilligen 
Maar ook anderen stelden eisen Zo 

werd elke zinspeling op het Maoisme 
uit de agenda geschrapt en was er 
dus van een plechtige veroordeling 
« van de Chinese afwijking » helemaal 
geen sprake hoezeer Moskou dat 
ook wenst Evenmin mocht er een 
«belijdenis van trouw aan Moskou» 
afgelegd worden Integendeel het 
werd de Sovjetleiders duidelijk ge
maakt dat niemand in de kommunisti
sche «familie» zich mag mengen in 
binnenlandse aangelegenhelden van 
de zusterpartijen De Spaanse kom
munisten gingen nog verder en wilden 
de Tsjechische kwestie op de dagor
de plaatsen i Zelfs « het proletansch 
internationalisme» was uit den boze 
hoezeer Moskou ook aandrong en 
binnenskamers heftige verwijten naar 
het hoofd van de «revisionisten » slin
gerde om dan zelf het verwijt te moe
ten slikken, • dat de SU de eigen diplo
matieke belangen stelt boven de « pro-
letansche solidariteit» 

Uiteindelijk kwam een basistekst uit 
de bus, die alleen op minder belangrij
ke zaken betrekking heeft ontdaan 
van alle leerstellige inhoud en van 
elke verwijzing naar enige gemeen
schappelijke partij-aktie op internatio
naal vlak Het is haast niet te geloven 
dat Breznjev en gezellen al deze ver-
nedenngen hebben geslikt om toch 
«hun» Europese kommuntstnche top 
te kunnen houden Die echter m haar 
«vereenvoudigde» vooreteling wemig 

prestige en weerklank te bieden 
heeft Wat valt er echter te verwach
ten van partijen dte de sakrosante dic
tatuur van het proletariaat laten valen 
als een baksteen (Franknjk) of ém 
tegenover de katobeke teok)gen-zorv 
der-god hun -diepe eertjied voor de 

godsdienstbelijdenis» beklemtonen 
(Italië voor wiens kommunisten gods 
dienst dus geen opium meer is voor 
het volkl 

Het IS dan ook twijfelachtig of uit 
deze rode Europese top het instru
ment zal groeien te gebruiken op een 
wereldkonferentie van de kommunisti
sche partijen waarop plechtig de 
wereldeenheid van alle kommunisten 
zou hersteld worden ('n impliciete ver 
oordeling dus van de «Chinese afwij
king ») Veeleer werd Peking gesterkt 
in zijn «afwijkingen » door de overwin
ningen van de Roemeense Zuidslavi
sche Franse en Italiaanse zusterpartij
en (deze laatsten moeten het trou
wens beleven dat Peking de voorkeur 
geeft aan de Italiaanse kristen-de-
mokraten welke verrassingen staan 
ons uit die hoek nog te wach ten ' ) 

Zeer waarschijnlijk zal deze konferen-
tie niets wijzigen aan de bestaande 
verhoudingen in het kommunistische 
kamp waar de banden tussen «oost 
en west» steeds losser worden waar 
de zogenaamde - autonomisten» 
steeds meer hun eigen weg gaan 
(een vb daarvan is ook de heftige uit
val van « L'Humanite » tegen de Pool
se premier Jaroscewicz omdat deze 
laatste de lof had gezongen van de 
Franse diplomatie — overigens is 
Jaroscewicz' positie na de jongste 
arbeidersrevolte in Polen zeer zwak 
geworden] en waar van de weerom
stuit Moskou zich dan ook steeds min
der moet generen een steeds groter 
belang te gaan hechten aan de han
delsbetrekkingen met het Westen 
(deels ook gedwongen door de mis
lukkingen van de graanoogsten en de 
schaarste in de levensmiddelen ) 

Er komt sleet op de «revolutionairen » 
zo ten oosten als ten westen van het 
Ijzeren gordijn met uitzondering dan 

op het vlak van de bewapening die in 
Oost-Europa steeds hoger wordt op
gedreven topberaad of met 

Gierek t i jdens een bezoek aan ons land Toen was er nog geen wolkje aan de 
lucht en kon er een vrol i jk wuifgebaar van af Maar sinds de stakingen tegen 
al te bruuske pnjsst i jgmgen gl imlacht Rolens eerste man niet meer 

nCDCRLAHD 
(jeeveedee) De Nederlandse minister van 
Verkeer en Waterstaat Westerterp zit te 
wachten op de rapporten die hij aan alle 
autobusmaatschappijen heeft gevraagd 
Die maatschappijen onderhouden het open
baar streekvervoer vooral op het platte
land dus en de minister heeft aan de direk-
ties van die vervoersondernemingen ge
vraagd om hem te melden op welke auto-
buslijnen in de avonduren en in de weekein
den minder dan tien passagiers worden ver
voerd Die schaars bezette diensten zou de 
heer Westerterp in het komende najaar wil
len opheffen 

Dat gaat dan uitdraaien op een massale 
«zuivering» want de statistieken van de 
veertig streekvervoermaatschappijen die 
het land telt wijzen uit dat zeventig tot tach
tig procent van de plattelandsautobussen 
in de avonduren minder dan tien reizigers 
tellen Bussen waann alleen maar de be
stuurder njdt zijn s avonds na acht uur 
geen uitzondering Trouwens in de dun 
bevolkte delen van provincies als Friesland 
of Drente rijdt ook overdag wel eens een 
bus met lege passagiersplaatsen door de 
dorpen 

Desondanks is er in het hele land zowel bij 
de bevolking als bij de direkties van de ver
voersmaatschappijen verbitterd op het ver 
zoek van de minister gereageerd Want 
aan de ene kant dreigen de mensen die te 
oud zijn om een eigen auto te gebruiken of 
die gehandikapt zijn of geen auto kunnen 
betalen straks totaal verstoken te raken 
van een vervoersmogelijkheid De autobus
sen zijn inderdaad dikwijls uiterst matig 
bezet maar dat betekent met dat er nooit 
reizigers zouden zijn En aan de andere 
kant vrezen de autobusondernemers dat 
de door de minister verlangde bezuini 
gingen het openbaar vervoer nog meer in 
het verdomhoekje zullen drukken met als 
gevolg minder omzet en nog grotere verlie

zen dan de maatschappijen toch al lijden 
Vanuit diverse streken in het land « dan 
ook heftig bij minister Westertorp geprotes
teerd Zo liet de bestendige dejjutatie van 
de provincie Zeeland weten dat zij het 
ministeriele plan volstrekt onaanvaardbaar 
vindt Het zou immers betekenen dat gedu
rende de avonduren en in de weekeinden 
zo goed als de hele provincie Zeeland het 
zonder autobussen zou moeten stellen En 
daarvan zouden vooral de minder draag-
krachtigen te lijden hebben Ook uit Fries
land kwam eenzelfde waarschuwing daar 
zouden volgens de normen van de minister 
op 23 lijnen liefst 214 ritten gestaakt moe
ten worden i 

Het beperkingsplan van de Verkeersminis
ter wordt in het algemeen beschouwd als 
een nieuwe fase in de feitelijk al lang woe
dende slag tussen het partikulier vervoer 
— lees de eigen auto — en de autobus
diensten Het eerste breidt zich nog steeds 
uit en de inzinking na de •> energieknsis » is 
al lang weer voorbij terwijl het openbaar 
vervoer miljoenen verliest Iedereen weet 
dat de meeste auto eigenaars hun vervoer
middel ook zoveel mogelijk willen gebrui
ken Men vindt het zonde om de wagen 
voor de deur te laten staan en de autobus 
te nemen In de praktijk is de bus dan ook 
het vervoermiddel voor scholieren be
jaarden en huisvrouwen die inkopen gaan 
doen Wie gewend is zich per fiets of brom 
fiets te verplaatsen neemt alleen bij slecht 
weer het openbaar vervoer Deze realiteit 
nu schijnt de minister tot zijn drastische 
voornemen te hebben gebracht Hij vindt 
dat het streekvervoer zich maar moet aan 
passen aan de behoefte en als die behoef
te tijdens een aantal uren en dagen maar 
genng is dan kan volgens hem de bus 
beter in de garage blijven staan 
BIJ de vervoersmaatschappijen denkt men 
daar toch wel anders over De direkties vin

den dat de minister met de botte bijl aan de 
gang is Zij zouden liever de bestaande ver
bindingen zoveel mogelijk handhaven en 
dan per streek bekijken of er geen verbete-
nngen kunnen worden aangebracht bij 
voorbeeld door het kombineren van bepaal
de lijnen waardoor er in de kleinere plaat

sen ook op de « dunne » uren een openbare 
vervoersmogelijkheid is In de komende 
weken en maanden zal blijken welke ge
dachte het wint zeker is dat de minister 
een harde dobber aan de zaak zal hebben 
Men dient bij dit alles te bedenken dat het 
juist de kleine plaatsen zijn die toch al 
onder de «vooruitgang » te lijden hebben 
Zo raakte deze week bekend dat er in 
Nederland al elfhonderd dorpen zijn waar 
geen winkel meer is Dat betekent dat hon
derdduizenden dorpsbewoners voor 
brood vlees zeep noem maar op hun dorp 
uit moeten Het ruimtelijk beleid van de 

overheid heeft ertoe geleid dat tientallen 
kleine dorpen verwaarloosd worden wat 
woningbouw betreft Daardoor schrompe
len zulke plaatsjes meen tot wat men dan 
«probleemdorpen» noemt En die blijven 
dan weer verstoken van allerlei voorziemn 
gen die in grotere plaatsen een normale 
zaak zijn Wat bij voorbeeld te zeggen van 
het feit dat m Zeeland dat erg veel kleine 
dorpen telt weldra tweeentwintig kleuter
scholen moeten worden opgeheven ' Eerst 
IS men begonnen met het weigeren van 
bouwvergunningen voor mensen die een 
huis in die dorpen wilden bouwen en daar 
door nam de « vergnjzing »toe zo dat er ten
slotte onvoldoende gezinnen met kleine kin
deren wonen om een school wettelijk in 
stand te houden Het is duidelijk dat op zo n 
manier een dorp « van bovenaf» onleefbaar 
wordt Gemaakt i 

In de provincie Noordbrabant heeft men zo 
een aantal dorpen onleefbaar verklaard 
omdat er volgens het provinciaal bestuur te 
weinig openbare voorzieningen zouden 
zijn En dat nadat men jarenlang heeft 
geweigerd om die voorzieningen aan te 
brengen ' Overigens zijn zulke dorpen vaak 
springlevend door het aangename sociale 
klimaat iets wat van menige stadswijk die 
wel openbare voorzieningen heeft met 
gezegd kan worden 

Het IS duidelijk dat de vervoersbeperkingen 
die de heer Westerterp nastreeft juist die 
«onleefbare» dorpen zouden treffen Hier 
wreekt zich weer eens de idee van schaal 
vergroting Die kan misschien ekonomisch 
voor bedrijven een positieve uitwerking 
hebben voor de vele honderdduizenden 
plattelanders betekent het een zoveelste 
tneste ervaring De minister moet zich eerst 
nog maar eens een paar keer bedenken 
voor hij het rode potlood in de autobusdien 
sten gaat zetten 
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VIKANCIAUX: 
Overheid verleende 
steun in minder erge gevallen 
Het wetsontwerp tot wijziging van de 
wet van 27 december 1874 voor het 
behoud van de verscheidenheid in de 
opiniedagbladpers werd in de Kamer 
net op de dag besproken dat het werk
loos geworden personeel van de Stan-
daardgroep te Brussel betoogde en 
dat er grote vrees bestond voor de 
verdwijning van eventjes vijf Vlaamse 
kranten VU-fraktievoorzitter Vik An-

ciaux zei, dat de gebeurtenissen bewe
zen hadden, hoe diep de kwaal reeds 
Zit We hebben steeds gepleit voor 
een meer fundamentele benadering 
van het vraagstuk, miljoenenhulp is 
een pleister op een houten been Na 
op de rol van de pers in het algemeen 
gewezen te hebben stelde Vik An-
ciaux dat ook de Standaardgroep aan 
een aantal behoeften beantwoordt 

Het zou ergerlijk zijn moesten de 2 000 
werkplaatsen van pie Standaard verlo
ren gaan, te meer daar reeds over
heidssteun in veel minder belangrijke 
gevallen werd verleend De eerste 

DE STANDAARD-KRACH 
minister zou de resultaten van de 
•besprekingen op regenngsvlak ken
baar moeten maken «Het personeel 
dat deze voormiddag een dramatische 
betoging hield, heeft recht te weten, 
waar het aan toe is« 

In ieder geval moeten bij het verlenen 
van rijkssteun wettelijke maatregelen 
getroffen worden, opdat de geholpen 
kranten zich tot opinievoorlichting zou
den beperken, want thans spenderen 
holdings gelden aan allerlei neven-akti-
viteiten «Ik hoop, aldus Vik Anciaux, 
dat de regering haar antwoord zal toe
spitsen op de aktuele problemen, in 
casu de tewerkstelling « 

Een zaak voor 
de Raad van State 
De laatste zitting van het parlementair 
jaar 1975-76 van de Kultuurraad van 
de Nederlandse Kultuurgemeenschap 
begon met een schorsing op verzoek 
van de VU-fraktie 
Het betrof de vorige zitting ingediende 
BSP/VU-motie tot voorkoming van dis-
knminatie om ideologische en filosofi
sche redenen Nadat voorzitter Bas-
cour de beslissing van het kollege van 
voorzitters (Kamer, Senaat en de 
twee kultuurraden) had bekend ge
maakt, nl de onontvankelijkheidsver-
klanng van bewuste motie en tevens 
zei, dat er over dit besluit met kon 
gedebatteerd worden betwiste VU-se-
nator Maurits Coppleters dit stand
punt en vroeg hij een schorsing In 
tegenstelling met wat de voorzitter 
beweerde, hadden verscheidene le
den de tekst van het besluit slechts 
laattijdig ontvangen Senator Coppie-
ters zei nog, erover verbaasd te zijn, 
dat in de motievenng van het besluit 
van de voorzitters verwezen wordt 

naar de bevoegheid van de Vaste 
Nationale Kultuurpaktkommissie 
GNKK) en de Grote Winkler Pnns 
(over het begrip diskriminatie) 
Na de schorsing begon het debat over 
de begroting 1976 voor Nederlandse 
Kuituur Ondanks de interpretatie van 
het reglement, dat er geen debat over 
de alarmbelmotie mocht gehouden 
worden, kwam deze motie toch ter 
sprake De BSP handhaafde haar 
standpunt, de V U niet en onderteken
de dus de nieuwe motie met, daar, 
zoals senator Coppieters zei, de zaak 
daarmee met wordt opgelost De 
kwestie Is zo ernstig dat de VU ze 
naar de Raad van State wenst te ver
wijzen. Senator Coppieters merkte 
nogmaals op dat het reglement ner
gens een debat over de alarmbelmotie 
verbiedt Op grond van de hande
lingen van de Senaat stelt hij, dat de 
voorzitters alleen de vorm van de 
motie moesten nagaan In feite gingen 
de voorzitters de onwettige toer op 

Leugenachtige CVP 
Senator Coppieters protesteerde ook 
zeer scherp tegen de daags voordien 
gepubliceerde CVP-persmededeling, 
die hij als leugenachtig bestempelde 
waar het CVP-buro beweert dat de 
V U gekant zou zijn tegen de proportio
nele betoelaging van de katolieke 
jeugd- en sportbonden Senator Cop
pieters daagde Wilfned Martens uit dit 
te bewijzen Het CVP-commumqué is 
een schaamteloze zet, aldus nog de 
VU-woordvoerder, die vervolgens ook 
de PVV op de korrel nam en die een 
houding «beneden alles» aanneemt 
De PVV blaast koud en warm In « Het 
Volksbelang» wordt o m erkend, dat 
het beleid van minister De Backer wei
nig vertrouwen inboezemt en dat hon
derden miljoenen in katolieke jeugd-
en sportverenigingen gepompt wor
den, terwijl andersgezinde vereni
gingen het met de kruimels moeten 
stellen en alle moeite hebben om aan 
de subsidie-kriteria te beantwoorden 
Uit het artikel (in Volksbelang) blijkt 

trouwens, dat ook de PVV aan de 
alarmbel dreigt te zullen trekken De 
PVV-woordvoerder in de Kultuurraad 
rept daarover met geen woord i 
Uit de beslissing van de voorzitters 
zelf blijkt dat de motie-Van Elewyck 
geen politiek maneuver is Ook zou de 
VNKK aan de parlementsleden duide
lijker teksten over minderheid, ideolo
gie en filosofie moeten bezorgen 
Senator Coppieters besloot zijn filipika 
als volgt »Sinds de bevri jding werd 
het Vlaams nationalisme niet alleen 
gediskrimineerd, maar het werd zelfs 
uitgeroeid. Daarom durven nu nog 
zelfs ambtenaren niet zeggen, dat ze 
VU-gezind zijn ! Vandaar dat de VU 
tegen het beleid van minister De 
Backer en haar begroting zal stem
men ». 
Het antwoord van minister De Backer 
kwam neer op een verwerping zonder 
bewijsvoering van de aangeklaagde 
disknminatie Het was wel heel subtie' 
verwoord maar het overtuigde niet 

COLLEGIUM TRILINGU'E 
Op vraag van VU-kamerlid De Beul hoever 
het nu staat met deze instelling, opgericht 
bij dekreet van 8 mei 1973, moest minis
ter Decroo bekennen dat er nog geen raad 
van beheer was samengesteld maar dat 
daarvan nu werk zat gemaakt worden 
Deze raad zal dan op zip beurt een doku-
mentatie- en onderzoekcentrum oprichten 
Hopelijk zal dat ook geen drie jaar duren 

WIE HOUDT MEN VOOR DE GEK ? 
VU-senator Vandezande sinjaleerde het be
staan van een franstalige dienstnota in het 
Tombeek-Overijse gelegen «Instituut Jo
seph Lemaire - uitgaande van de hoofdver
pleegster Dit IS een overtreding van het 
taaidekreet betreffende het taalgebruik in 
de ondernemingen Senator Vandezande 
vroeg wat de betrokken minister (De Saeg-
her) zou doen Uit het antwoord op een 
vroegere vraag zou nl blijken dat De Saeg-
her zich met tot het nastreven van naleving 
van het dekreet gebonden acht, «daar hij 
het dekreet in kwestie met mede-onderte
kende » 
Minister Vandekerckhove antwoordde na
mens zijn kollega De Saegher Hij loochen
de dat De Saegher zich onbevoegd zou 
verklaard hebben, doch moest niettemin 
erkennen dat er nopens de bevoegdheid 
van het ministerie van Volksgezondheid 
grote twijfel bestaat' De minister beloof
de niettemin dat op maatregelen via Arbeid 
en Tewerkstelling zou aangedrongen wor
den Dat zou er inderdaad nog aan ontbre
ken I 

RIJKSWACHT MOET LEEUWEVLAG 
HIJSEN 
Twee jaar geleden werd bij dekreet het hij
sen van de leeuwevlag aan openbare 
gebouwen bevolen op feestdagen van de 
Nederlandse kultuurgemeenschap, zeker 
op 11 juli, officieel bij dekreet als de 
Vlaams-nationale feestdag erkend De rijks
wacht vlagde echter niet mee VU-senator 
Van Ooteghem vroeg minister Vanden 
Boeynants naar de reden daarvan Me
vrouw De Backer las het antwoord van de 
defensieminster voor De levering heeft 
plaats tussen 21 en 25 juni (moet dus 
gebeurd zijn) «indien de leverancier de leve
ring uitvoert zoals voorzien dat de Rijks
wachteenheden op 11 juli 1976 die vlaggen 
kunnen uithangen» We zullen zien Intus
sen stellen we eens te meer vast dat snel
heid van uitvoering van wetten en dekreten 
met de sterkste kant van onze regenten en 
ambtenaren is en zeker met als het tegen 
hun goesting gebeurt Want wie zich over 
de mentaliteit bij Landsverdediging en Rijks
wacht terzake illusies maakt, is naïef 

STUDIETOELAGEN 
VU-kamerlid Vandemeulebroucke gaf een 
ander staaltje van onze « vlugge diensten -
via een vraag aan « wonderknape » Decroo 
over de laattijdige uitkering van studietoela
gen (gemiddeld met twee jaar) Decroo 
spartelde tegen maar kan met verhinderen 
dat zijn interpellant tijdens vinnige onderbre
kingen en korte replieken aan het langste 
eind trok Decroo blijft een praatvaar en 
een betover Vandemeulebroucke betreur
de tevens dat Decroo zijn voorstel om een 
soort noodfonds op te richten afwees 
nochtans zou de minister met dergelijk 
fonds echt sociaal werk leveren Maar dat 
IS Decroo met spektakulair genoeg 

• Op voorstel van VU-kamerlid Vande
meulebroucke werd het wetsontwerp op 
het technisch onderwijs betreffende de 
organisatie van de studies van Industrieel 
Ingenieur terug naar de kommissie verwe
zen, teneinde 17 pas door de regering 
Ingediende amendementen te onderzoe
ken. 

• Bij het wetsontwerp l x politiek verlof 
had VU-kamerlid De Beul een amende
ment Ingediend waarbij het aantal katego-
neen rechthebbenden wordt uitgebreid, 
meer bepaald In de openbare sektor. Hij 
verdedigde ook nog verscheidene andere 
korrlgerende amendementen. 

• Bi) de naamstemming over het wets
ontwerp Inzake schadevergoeding aan ge
troffenen van natuurrampen lichtte VU-
kamerlld Somers de onthouding van zijn 
fraktle nader toe: (ilet tegen omdat het 
ontwerp hoe dan ook een wettelijke rege
ling tot stand brengt en met voor omdat 
geen rekening wordt gehouden met het 
sociaal VU*^mendement waarbij een hon
derd ten honderd vergoeding was voor
zien. 

• Na de interpellatie-mevrouw Ryck-
mans over de partikullere kinderbewaar
plaatsen handelde VU-kamerlid De Beul 
over het statuut van de onthaalmoeders. 
• VU-kamerlid Willy Kuijpers Interpel-
leerde de minister van Nationale Opvoe
ding over de beroepstoestand van de stu-
diemeesters(essen], die weinig rooskleu
rig IS Spreker pleitte voor een zo spoedig 
mogelijke en echte herwaardenng van de 
wedden. De interpellant noemde het ant
woord van de minister «een belediging 
voor 5.000 betrokken personeelsleden». 

9 In een interpellatie tot minister De-
fralgne (Openbare Werken] betreurde 
VU-kamerlid Willy Kuijpers de Improvi
saties bij de aanleg van de E5, het gemis 
aan Inspraak van de bevolking, het nege
ren van een met 4.000 handtekeningen 
gesteunde alternatief voorstel en vroeg 
hl| nadere inlichtingen over de aanbeste
ding, de prijs, of er een hinderstudie werd 
uitgevoerd, e.d.m. De minister antwoordde 
uitvoerig doch ook vaak negatief. Zo 
moest hij bekennen dat staatssekretaris 
Poma geen geld heeft voor milieuhmder-
studles. 

• De Duitse Kultuurraad protesteerde 
tegen niet-raadpleging door de regering 
over de vorming van Internationale kultu-
rele betrekkingen, reeds besproken m de 
Nederlandse Kultuurraad. Kamervoorzit
ter Dequa stelde voor de < kwestie > voor 
te leggen aan de bevoegde kommissie en 
eventueel het advies van de Raad van Sta
te In te winnen. Mevrouw Maes (VU) was 
van mening dat het probleem ook voor de 
KR rijst en dat daarover in de kommissie 
zou gehandeld worden. 

• VU-kamerlid Baert was verslaggever 
over de besprekingen in de kommissie 
betreffende het wetsontwerp inzake we
derzijdse rechten en plichten van echtge
noten en de huwelijksvermogenstelsels. 
Hij gaf een uitvoerig overzicht van de 
bestaande toestand en van de verbete
ringen die de nieuwe wet zal meebrengen 
en waardoor meer gelijkheid tussen man 
en vrouw zal ontstaan. Het parlement 
heeft er ruim tien jaar over gedaan. Nu zal 
de vrouw haar volle verantwoordelijkheid 
voor haar nieuwe onafhankelijkheid kun
nen dragen. Tot slot sprak hij de hoop uit, 
dat de kamer de klare en soepele wet
tekst zou waarderen, dat de kamer ook de 
moed zou opbrengen, wijzigingen door te 
voeren wanneer uit de praktijk blijkt dat 
er Iets mank loopt en ten derde dat het 
korps der vrederechters, die meer werk 
zullen krijgen, zal uitgebreid worden. Rap
porteur Baert besloot als volgt: < Ik ge
loof dat het bewijs geleverd Is dat de onaf
hankelijkheid en de gelijkwaardigheid van 
de vrouw goed verenigbaar zijn met het 
behoud van het gezin. > 

• VU-kamerlid Nelly Maes bracht bij 
deze nieuwe wet op het huwelljksvermo-
gensstelsel enkele bedenkingen naar 
voor Zo vroeg ze zich af of de vrouwen 
van hun nieuwe rechten gebruik zullen 
kunnen maken. Zullen patriarchaal aange
legde mannen geen misbruik maken van 
de opheffing van de bescherming van de 
vrouw ? Er Is een ruime voorlichting no
dig. Er moet rekening gehouden worden 
met de dynamiek In het huwelijksleven en 
hier biedt de wet niet voor alle echtparen 
een waarborg. De niet-gehuwde levens
partners zijn uitgesloten en zijn feitelijk 
gedupeerd Nog beter ware, dat familie-
rechtbanken een inventaris zouden opma
ken van de problemen • Ook al komt hij 
veel te laat toch Is dit een belangrijke dag 
voor de vrouwen », aldus tot besluit Nelly 
Maes. 
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SENATOR BOB MAES OVER SABENA: 

Wanbeheer en 
onaanvaardbare taaltoestanden 
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VU-senator Bob Maes interpelleerde 
de minister van Verkeer over «de 
onaanvaardbare taaitoestanden bij de 
Sabena en het wanbeheer in deze 
onderneming » 

Er werd al vaak over deze wantoestan
den geïnterpelleerd, maar alles blijft bij 
het oude Nu zullen ministers Vande-
kerckhove en Penn een inventans 
samenstellen van nog hangende pro
blemen inzake taaiverhoudingen Een 
eerste vraag is deze waarom draagt 
Sabena nog steeds een eentalig fran
se benaming •? De vlaamse gemeen
schap IS nochtans door haar miljarden 
bijdragen een belangrijke aandeel
houdster Er IS dan ook geen enkele 
reden om de naam te handhaven 
Bekendheid en kosten zijn ten slotte 
bijzakelijk, vooral bij een miljardenver-
lies 

Senator Maes hennnerde dan aan 
een uitspraak van een Sabena-promi-
nente, die zei dat met naar de taal 
maar naar de bekwaamheid van dp 
kandidaat moet gekeken worden Wel
nu, met het beheer van die «bekwa
men» hoofdzakelijk franstahgen is het 
bij Sabena ingevolge wanbeheer erg 
droevig gesteld In ieder geval zullen 
de Vlamingen met treuren wanneer 
Sabena bvb wordt omgedoopt in « Be
nelux Airlines» 

Senator Maes handelde dan uitvoeng 
over het wanbeheer, waarvan hij enke
le treffende staaltjes gaf De Sabena 
verschuilt zich bvb achter de taneven, 

opgelegd door lATA, maar werd reeds 
verscheidene keren gestraft, omdat ze 
tarieven onder I AT A-normen toepast i 
Ander vb Jumbotoestellen, met een 
kapaciteit van 247 plaatsen, met 
negen passagiers Brussel-New York ' 
In zake taaiverhoudingen vertoont Sa
bena het beeld van het doorsnee-
bedrijf te Brussel aan de basis een 
meerderheid Vlamingen, naar de top 
toe steeds meer franstahgen Niet
tegenstaande Sabena aan de taalwet 
onderworpen is wachten de Vlamin
gen reeds tien jaar op de uitvoenngs-
besluiten In 1972 waren er nochtans 

adviezen en een ontwerp van konink
lijk besluit maar er gebeurt mets 
Senator Maes besloot zijn indrukwek
kend betoog, waartegen minister Cha-
bert een (slechte] exkusenpolitiel- kon 

plaatsen, als volgt «Er zijn bepaalde 
grenzen van politiek fatsoen, die men 
niet ongestraft overschrijdt Doet de 
regenng dit toch dan zal ze morele 

schade lijden en zullen sommige partij
en heel wat stemmen verhezen Het 
gaat hier om de toepassing der wetten 
en om een kwestie van morele recht
vaardigheid » 

SENATOR VANDER ELST: 

Vlaanderen: Europese 
kiesomschrijving 
VU-senator mr. Vander Eist spreekt 
met zo vaak, maar wanneer hij spreekt 
spitst iedereen de oren, want het gaat 
doorgaans om een stnkt eigen visie en 
om wel doordachte analyses en voor
stellen Zo ook met zijn tussenkomst in 
het debat over de begroting van Bui
tenlandse Zaken Spreker relativeerde 
inleidend het rapport Tindemans dat 
trouwens nog geen enkel konkreet 
effekt heeft gehad Daarna sprak hij 
eens te meer de skepsis uit van de 
Volksunie tegenover rechtstreekse Eu
ropese verkiezingen Indien deze dan 
toch doorgaan dan moeten de zetels 
aan onze twee gemeenschappen toe
gewezen worden, via een Vlaamse en 
een Waalse kiesomschrijving De Brus
selaars zouden hun stem in een van 
die twee kiesomschrijvingen moeten 
kunnen uitbrengen 
Sprekend over de toestand in de 
wereld zei spreker, de indruk te heb

ben dat de verontwaardiging eenzijdig 
IS en gemanipuleerd wordt In Afnka 
mag vrijwel van alles gebeuren zonder 
dat zulks protest uitlokt, maar de ver
ontwaardiging IS algemeen wanneer in 
Zuid-Afnka rellen plaats gnjpen en de 
regering doet wat elke regenng in der
gelijke omstandigheden moet doen, nl 
de orde handhaven Over de oorza
ken wordt met gesproken De onmid
dellijke aanleiding zou het verplicht 
aanleren van het Zuidafnkaans zijn 
Sommige Nederlandse kranten zijn 
hier wel zeer hypokriet, want op de 
Nederlandse Antillen is het Neder
lands de enige voertaal in het onder
wijs I 
Wie heeft er voordeel bij dat Z A dat 
een hefboom voor grotere welvaart 
zou kunnen zijn in een groot deel van 
Afnka, in een chaos zou ten onder 
gaan "̂  De westerse wereld neemt een 
zware verantwoordelijkheid op zich 

t o v de ganse Zuidafnkaanse bevol
king, wanneer zij geweld en opstand 
aanmoedigt Een vreedzame ontwikke
ling IS verkieslijker, zoals men schijnt 
te verkiezen tegenover de kommumsti-
sche diktatuur Waarom geweld voor 
de ener- en overleg voor de ande
ren •? 

Mr " i n d e r Eist, na op de toestand in 
Europa zelf gewezen te hebben be
sloot met een oproep tot redelijkheid 
en overleg « Ook in de Verenigde Sta
ten heeft men de aldaar bestaande 
rassensegregatie zonder geweld kun
nen doen verdwijnen » 

• VU-senator Van Ooteghem prees het 
werk van de kommissie en verslaggever 
1 z wijziging van de wetgeving over ruimte
lijke ordening en stedebouw 
• Het wetsvoorstel De Facq inzake het 
voorbehouden van parkeerruimte voor ge
handicapten werd in kommissie goedge
keurd Rapporteur Van Rompaey drukte 
de hoop uit dat ook de voltalhge senaat 
het wetsvoorstel eenparig zou goedkeu
ren 
• VU-senator Van In interpelleerde de 
minister van Ekonomische Zaken en de 
staatssekretaris voor streekekonomie Hij 
hekelde scherp het verzwijgen door de 
regering van gegevens over ondernemin
gen die nochtans met overheidsgelden 
gesteund worden Senator Van In vond 
het ongehoord dat ministers op parlemen
taire vragen onjuiste antwoorden geven 
of de vragensteller om de tuin pogen te 
leiden Derhalve ging de senator in een 
konkreet geval (geruchten dat Siemens al 
zijn vestigingen in België zou opgeven) 
zelf op onderzoek uit De interpellant 
wees er verder op dat onze regeerders 
met hun zgn vooruitgangskontrakten in 
een straatje zonder eind terecht gekomen 
zijn De minister moet in deze materie dui
delijkheid scheppen, want het gaat om 
een nationaal belang 

• Tijdens 't debat over de begroting van 
Buitenlandse Zaken maakte senator De 
Facq het proces van de Belgische ontwik
kelingshulp, die een zeer verward geval is 
en waar zoals bekend de Vlamingen niet 
aan hun trekken komen Hij twijfelt met 
aan de goede bedoelingen van minister 
Van Elslande maar vraagt zich af, wat er 
van diens hervormingsplannen in huis zal 
komen, want, aldus de senator, de minis
ter wordt vanuit de administratie en zelfs 
vanuit zijn eigen kabinet vals voorgelicht' 
• VU-senator Van Eisen vestigde in zijn 
tussenkomst in het begrotingsdebat Bui
tenlandse Zaken nog eens de aandacht 
op het lot van de slachtoffers van 1967-68 
in Zaïre en van de zaïrisering in 1973-74 
HIJ diende senator Risopoulos snedig van 
antwoord over het aantal nederlandsta-
ligen in de diplomatieke diensten Dezelf
de senator kwam nog bondig tussen bij 
de bespreking van wetsontwerpen betref
fende verscheidene verdragen met Zaïre, 
WO een dat een vooruitgang betekent 
inzake vergoeding van geleden schade 
Als verslaggever van de kommissie, be
last met het onderzoek van het wetsvoor
stel iz onderzoek naar het gebruik der 
fondsen voor de ontwikkelingssamenwer
king onderstreepte hij de noodzaak van 
degelijke kontrole Het betreft hier een 
voorstel van wet van senator De Facq, die 
het nog even kwam toelichten 

• In de loop van het debat over het wets
ontwerp tot wijziging van sommige bepa
lingen van de gemeentewet, betreurde 
VU-senator Vandezande dat er bij de 
fusies geen eenvormig statuut voor het 
gemeentepersoneel werd voorzien Ook 
IS er verwarring nopens de funkties van 
gemeentelijk ontvanger en gemeentese-
kretaris Hij pleitte ook voor een oplos
sing van het vraagstuk van het federatie
personeel Ten slotte steunde senator Van
dezande het amendement Herbage inzake 
verhuizing van gemeentegoederen 

• In het debat over de wijziging van de 
kieswetgeving bepleitte VU-senator Bob 
Maes zijn amendement tot splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde dat verworpen werd door de drie 
kleurpartijen, BSP inbegrepen ' 

• Senator Wim Janssen verantwoordde 
de onthouding van zijn fraktie inzake de 
stemming over het ontwerp tot verdedi
ging van de verkiezingen van de agglome
raties, en maakte van de gelegenheid 
gebruik om de woordbreuk van de fransta
hgen en de zwakheid van de regering te 
gispen Ook senator Maes sprak in die 
zin 

• Minister De Saeger ontkende, op 
vraag van VU-senator Coppieters, dat de 
herklassering van het opvoedersperso
neel van kindertehuizen en medisch-pe-
dagogische instituten in het gedrang zou 
komen wegens schrapping van de voorzie
ne verhoging van betoelagingsnormen 

• VU-senator Vandezande vroeg nadere 
uitleg nopens het wangedrag van een 
franstalig rijkswachter tegen een neder-
landstalige geverbaliseerde Minister Van-
derpoorten ontkende zulks en zei, dat er 
tegen de rijkswachter geen klacht werd 
weerhouden Dezelfde senator wees op 
de aanzienlijke vertraging inzake instel
ling van een sociaal-pedagogische toela
ge, mogelijkheid, die ook in de herstelwet 
werd voorzien 
• Over de twee interpellaties van sena
tor Janssen handelen we afzonderlijk in 
dit blad. 
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ANTWERPEN 

Op initiatief van het Arrondissementeel VUJO-komitee 
Antwerpen ging op zondag 20 juni een kolportage door te 
Hoboken In dit BSP-bolwerk en tevens Amada-nest kon 
door de geslaagde samenwerking tussen VUJO en VU-

Hoboken, en mede dank zij de zeer gewaardeerde inzet 
van het VU-bestuur van Berchem een 150-tal eksempla-
ren van WlJ aan 6e man, resp vrouw gebracht worden 
(Foto gratis ter beschikking gesteld door VU-Hoboken) 

ANTWERPEN 

DIENSTBETOON 
Gedurende de uitgesproken vakantie
maanden, juli en augustus is er geen 
zitdag op het sekretariaat Weer terug 
vanaf maandag 6 september 

VAKANTIE 
Het sekretanaat zal gesloten zijn van
af maandag 5 juli tot en met woens-
aag 4 augustus 
Voor dringende aangelegenheden 
kan u bellen naar W Willockx 
372270 Mevr Monseur 2791 14 J 
Moens 385687 Coveliers 373497 of 
Senator Bergers 33 91 65 

VUJO 
Kontaktadres juffrouw De Motte En-
ka Venezuelastr 6/91 2030 Antw Tel 
422684 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 
We danken alle leden die zich hebben 
opgegeven om op de lijst te fungeren 
Vanaf deze week zal het bestuur de 
rangorde mededelen die zij aan de 
kandidaten toewees 

BORGERHOUT 

IJZERBEDEVAART 
OD zondag 4 juli verwachten wij al 
onze leden en sympatizanten te 11 u 
op de Ijzerbedevaart te Diksmuide 

GULDENSPOREN-
VIERINGEN 
Het Vlaams Verbond van Gepensio
neerden richt eveneens een gulden-
sporenvienng in en dit op zaterdag 10 
juli te 19 u in de Arenbergschouw-
burg, Arenbergstr te Antwerpen Al
gemene inkom 100 F Plus 3 passers 
50 F Kaarten te bekomen op ons 
sekretanaat Statielei 8 Borgerhout op 
dinsdag donderdag en zaterdag van 
10 tot 15 u 

DIENSTBETOON 
Schepen Bert Verbeelen, J Pose-
naerstr 37 tel 35 57 08 
Schepen Dirk Stappaerts Bikschote-
lei 246 tel 213997 

Gemeenteraadsleden 
Frans Dirks K Vd Oeverstr 26 tel 
369894 
Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116 
tel 365967 
Karel Eykens, Weversabnekstr 40 tel 
365610 
Dr Bert Jacobs, Te Boelaerlei 29, tel 
21 21 36 
Lambert Van de Wal, Laar 26 
CO O-leden 
Mw Raets-Vandendriessche Helm-
str 176/A2b, tel 367306 

BORSBEEK 

DIENSTBETOON 
Elke 1 ste maandag van 18 u 30 tot 19 
u 30 in cafe Parking, hoek Weniger-
straat en Karel Soetelaan 
Elke 3de maandag van 18 u 30 tot 19 
u 30 in cafe Riviera Jos Reuzenlei 17 
Samen met kamerlid R Mattheyssens 
staan te uwen dienste Jef Demi, 
gemeenteraadslid. Jan Bosstr 4 
[210191) Staf Kiebooms voorz 
KOO, Luc Hendrickxlei 20 (21 61 98) 

BRASSCHAAT 

DIENSTBETOON ' 
Elke 1ste donderdag van 20 tot 
22 u 30 op volgende adressen 
Centrum cafe Vogelzang, Mikse-
baan 25 (Rik Decleir) Kaart cafe 
Boerke Rustoordlei (Monica Verijke-
Deschepper) Mana-ter-Heide cafe 
Oud België Pauwelslei 184 (Roger 
Vanthilo) Mariaburg cafe Cycle, Ka-
pelsestwg 364 (Jaak Decru) 

in 
JULI 

L< 
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 Cari-
ne en Rivello orgelist Fr Heylen tombola 

OPROEP 
TOT DE VAKANTIEGANGERS 
Met het doel ook in de prive-sektor aan onze kust het Neder
lands nneer tot zijn recht te laten komen, heeft de Werkgroep 
Taalgebruik van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) 
zich tot alle kustburgemeesters gericht om bij de Horeca-sek-
tor en middenstandsgroeperingen tussenbeide te komen om 
te trachten volgende punten te verwezenlijken 
1 ] in elke eetgelegenheid een nederlandstalige spijskaart en 
die er voorrang knjgt, 

2) aanspraak van de klant in het Nederlands en pas overscha
kelen naar een andere taal wanneer blijkt dat deze nederlands
onkundig IS, 
3) vrijwanng van het Vlaamse karakter van de badplaats in 
het taalgebruik bij benamingen, uithangborden en medede
lingen 
Bijna alle kustgemeenten reageerden positief en namen de 
nodige kontakten met de Horeca- en middenstandskringen of 
namen zelf de passende initiatieven 
Op het stuk van de vnjwanng van het Vlaamse karakter van 
de kust, onderstrepen we graag — ter navolging — het initia
tief van de technische dienst van Middelkerke, om bij de 
oprichting van nieuwe gebouwen steeds aan te raden Neder
landse benamingen te gebruiken, en dit met sukses 
Bij de aanvang van het nieuwe hoogseizoen doen we een 
dringend beroep op alle Vlaamse vakantiegangers opdat 
zij — zonder provokatie — doch zelfzeker, er zouden op 
staan dat het Nederlands aan onze kust, overal, zijn recht
matige eerste plaats zou krijgen. 

DEURNE 

DIENSTBETOON 
ledere donderdag staan onze manda
tarissen ter beschikking in ons lokaal 
« Trefpunt» 
Zitdagen Vlaamse ziekenkas iedere 
1e en 3e donderdag van de maand 

WIJ HEBBEN JOBSTUDENTEN 

HEBT U JOBS' 

Telefoneer Socio-Culturele Dienst 
UIA 031/282528 (toestelnummer 
167) Universiteitsplein 1 2610 Wilrijk 

L 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/361011 
DeheegherJan 

Ledeganckstraat 19 Gent 
Tel 091/22.45.62 

1 
EDEGEM 

DIENSTBETOON 
Onze gemeenteraadsleden Ludo 
Van Huffelen, Drie Eikenstr 171 Re-
naat Dekeyser Graaf de Fienneslaan 

47 Hilde Dewit-Jacobs, Jan de Sade-
leerstr 16 Miei Claessens, Opstal 37 
Onze afgev bij de KOO dr Van 
Deun Bonniverlei 44, Paul Wijns, Te 
Nijverdoncklaan 51 

Zie verder blz 12 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN JO KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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«HET KOAAT IN ORDE 

DAAR KANU 

STELLIG 

OP REKENEN» 

ZEI DE SAEGER 

De feiten spreken een overduidel i jke taal. De taalwetten van 2 augustus 1963, 
later gekoördineerd op 18 juli 1966, zeggen dat binnen de tien jaar — te tellen 
van 1963 af — het aantal artsen, werkzaam in de Brusselse Kommiss ies van 
Openbare Onderstand voor de helft Neder landstal ig moet zijn en voor de helft 
Franstalig. 
Anderzi jds bepaalde diezel fde wet dat ook in de hogere ambten van hoofdstad-
Brussel van de graad van afdel ingschef af de helft van de ambten Neder landsta
lig diende te zijn. 
D e z e beide paritaire verdel ingen waren zowat de tegenprestat ie voor de wet 
waarbi j de ambten op het nationaal vlak paritair werden verdeeld van de graad 
van direkteur af. 
Bij de hogere ambten nationaal, zonder de parastatalen, gaat het ongeveer om 
een 1.300 ambten, voor de hogere gemeenteambten in hoofdstad-Brussel om cir
ca 300, voor de artsen in de Kommissies van Openbare Onders tand om 700. 
Dieze l fde wetten, als gevolg van de verloren slag van Hertoginnedal , legden 
eveneens vast dat in 6 randgemeenten rond Brussel taa i tegemoetkomingen 
kwamen. 
O v e r de toepassing van het geheel zou dan een Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht waken, die in de C V P - p r o p a g a n d a dest i jds < het sluitstuk van de taalwetge
ving » werd genoemd. 
Het bilan na 13 jaar ziet er als volgt u i t : 
•k Nat ionaal zorgen de Franstal igen er voor dat zij 50 <Vo van de hogere staats
ambten bezetten op elk niveau, zelfs bij de sekretar issen-generaal waarvan er 
maar één is per departement en die over het geheel van de ministeries worden 
opgeste ld en waarvan het aantal dan netjes in tweeën wordt verdeeld. 
-k D e facil iteiten in de 6 randgemeenten worden ijverig toegepast , zodat ook 
daar zeker geen enkele Franstalige te klagen heeft. 
•k D e Vaste Kommissie voor Taaltoezicht werd eerst ontkracht door het 
koninkli jk besluit van 4 augustus 1969 en wordt thans misbruikt door de rege
ring, wanneer ze in moei l i jkheden zit. 
•*• Voor de hogere gemeentebeambten in hoofdstad-Brussel heeft men te Brus
sel een sui-generis oplossing toegepast . D e geli jke verdel ing gebeurt niet per 
trap zoals bij de nationale ambtenaren, doch men verdeel t ze, ieder 50 "/o, voor 
het 'g lobale cijfer. 
Voor de hoogste en best betaalde ambten, die van gemeentesekretar issen, 
gemeenteontvangers, hoofdpol i t iekommissar issen en direkteurs, zijn er 81 
Franstal igen tegenover 37 Neder landsta l igen wat een 6 ^ — 3 2 verhouding geeft 
en voor de lagere en minst betaalde ambten, die van onderdirekteur en afde
l ingschef is de verhouding omgekeerd ! 

Hoe zit het nu met de Vlaamse artsen in de 
Brusselse C.O.O.'s? 
Men kon gehoopt hebben dat daar het 
vraagstuk vlug zou zijn opgelost. Ook om 
andere dan taairedenen. 
Het gaat immers niet op dat er artsen zijn 
die met een groot gedeelte van hun patiën-. 
ten, die alleen Nederlands kennen, niet kun
nen spreken omdat zij universitair-gediplo
meerden met nadien nog specialisatie al
leen eentalig-Frans zijn. 
Het gesprek arts-patiënt is immers in de 
geneeskunde van zeer groot belang. Het 
stomme ambacht spelen op dit gebied 
heeft terecht de naam diergeneeskunde 
meegebracht en werpt een smet op het art
senberoep te Brussel en op de sociale bete
kenis ervan. 

Nochtans zijn weinig ministers sinds de 
goedkeunng van deze wet in 1963 op dat 
vlak opgetreden om de wet te doen toepas
sen en dit niettegenstaande sommige on
der hen Custers of Hulpiau hebben gehe
ten. 
Op 28 februari 1973, dus dicht vóór het ver
strijken van de termijn van 10 jaar die de 
wet had bepaald om de gelijke verdeling 
naar taal door te voeren, interpelleerde hier 
senator Elaut over dit onderwerp. De minis
ter van toen was ook reeds de minister van 
nu, met als enig verschil dat hij toen pas 
minister van Volksgezondheid was, waar 
hij het nu al meer dan 3 jaar is 
Senator Elaut zei op 28 februari 1973 : 
'Sinds de invoering van de taalwet van 
1963 hebben wij toch een minieme verbete-
nng vastgesteld. Op dat ogenblik waren er 
in die ziekenhuizen 90 pet nederlandson-
kundige geneesheren. Thans is dat percen

tage verminderd — de waarheid heeft haar 
rechten ook in dit huis — tot 84 pet •> 
Tot daar senator Elaut. 
Wij stonden toen dus voor een verhouding 
84 tegen 16 % 

De Minister antwoordde die dag o.m.: 
Verder heeft de geachte interpellant de 
vrees uitgesproken — hoewel hij zich op 
het einde van zijn interpellatie heeft herpakt 
toen hij een teken zag van mijn hoofd — 
dat ik mij zou verschuilen achter de be
voegdheid van andere collega's. Hij kent 
mij blijkbaar nog niet goed. De heer Joris-
sen weet wel beten Ik zal mijn kollega's met 
lastig vallen met deze problemen maar mij 
er zelf mee bezig houden. Daar mag U 
stellig op rekenen ». 

En verder: 
Aan Mevrouw Verdin wil ik zeggen dat het 
niet de patient ;s die de taal van de genees
heer moet kennen maar dat het andersom 
moet zijn. Men mag niet speculeren op het 
feit dat de meeste Vlamingen die in de Brus
selse ziekenhuizen worden opgenomen 
een beetje Frans kennen. Wanneer het 
gaat over de gezondheidstoestand van een 
patient kan «een beetje Frans" niet vol
staan om een intiem contact tussen de 
geneesheer en de patient tot stand te bren
gen Er mag met een grote inspanning van 
de patient worden gevraagd, wel van de 
geneesheren, die in de hospitalen van de 
Brusselse agglomeratie werkzaam zijn ». 
En tenslotte zei h i j : 

'Ik ben vastbesloten alle praktische maat
regelen te treffen om de toestanden gelei
delijk maar ook zo vlug mogelijk te verbe
teren : 

Van die vastbeslotenheid is niet veel in huis 
gekomen. 
Toen senator Rik Vandekerckhove, meer 
dan een jaar na het verstrijken van de ter
mijn waarop de wet volledig diende te wor
den toegepast, interpelleerde was de verbe
tering uiterst gering en kon men in geen 
geval van een toepassing van de wet spre
ken. 
Deze tweede interpellatie vond plaats op 
22 mei 1975. Ze was overvloedig geïllus
treerd met cijfers, ook in verband met de 
privéziekenhuizen en met de dienst 900 
Wij stonden toen met in het totaal 125 
Vlaamse artsen tegenover 575 Fransta
ligen of een verhouding 18 tegen 82 %. Op 
meer dan 3 jaar was het percent Neder
landstalige artsen met minder dan 2 % 
gestegen 

Voorwaar een negatief voorbeeld van vast
beslotenheid. Zelfs een negatief voorbeeld 
van geleidelijkheid. 
Zo wij ons vergissen mag de minister ons 
cijfers verstrekken die dat bewijs leveren. 

Wij zouden kunnen wijzen op het feit dat 
het aantal Vlamingen dat in Brusselse 
KOO-ziekenhuizen terecht komt zeer hoog 
ligt omdat het administratief arrondisse
ment Halle-Vilvoorde veel te weinig klinie
ken en bedden heeft en die zieken overwe
gend naar Brussel worden gevoerd. 
Die cijfers zijn vorig jaar, bij de interpellatie 
Vandekerckhove, al uitvoerig hier gegeven 
en veel is er sindsdien met veranderd 
Wij zouden kunnen wijzen op het zeer 
gering aantal Vlaamse artsen in de Brussel
se klinieken die niet onder de huidige wetge
ving vallen, aantal dat in percent nog lager 
ligt dan in de KOO-klinieken. 

Wij zouden kunnen het argument be
strijden dat men altijd aanhaalt over akkoor
den tussen de ULB en de VUB die een 70-
30 verhouding afgesproken hebben. Wij wil
len daar niet op ingaan omdat de wet niets 
zegt over de herkomst van de artsen. Ner
gens staat er in dat de artsen vrijzinnig moe
ten zijn. 

Te Brussel studeren daarbij ook katolieken 
en niemand zal nog beweren dat de studen
ten die uit Leuven komen overwegend 
christelijk zouden zijn. Zij stellen zich vaak 
veel sterker ideologisch links op dan de 
Brusselse studenten. 
Het argument dat er te weinig Vlaamse art
sen zouden kandideren willen we evenmin 

nog horen want dan zou men ons eens 
moeten aantonen welke intensieve publici
teit de regering gemaakt heeft om deze 
Vlaamse artsen zulke betrekkingen aan te 
bieden Toen er voor éénmaal massaal kan
didaturen mochten worden gesteld in 1973 
waren er 123 Vlaamse kandidaten voor de 
KOO-ziekenhuizen van Brussel-stad. Men 
heeft er toen slechts 46 van benoemd. 
Buiten ons stelt daarbij nooit iemand de 
vraag of de Franstalige minderheid in dit 
land wel recht heeft op 50 % van de amfci-
tenaren nationaal zoals men nooit de vraag 
stelt of de Franstalige minderheid wel recht 
heeft op meer dan 50 % van de kredieten 
die naar het Gemeentefonds gaan, om ons 
maar tot die paar voorbeelden te beperken. 

Wij staan hier zelfs voor geen juri
disch twistpunt zoals men die met 
veel goede wil wel achter de zaal< 
Nols wi lde zoeken en wel of de wet 
aparte loketten al dan niet verbood. 
Wij staan hier ook niet voor een dis-
kussie over juiste criteria zoals in het 
geval van de A lgemene Spaar- en Lijf-
rentekas. 
Wij staan hier doodeenvoudig voor 
een wettekst die geen enkele diskus-
sie toelaat omdat hij slechts voor 
één interpretatie vatbaar is. 
Toch wordt die wet niet toegepast. 
Z e wordt niet toegepast onder een 
Vlaams minister die ooit de faam 
genoot karakter te hebben en te dur
ven wat moest. 
D e zo hoog geroemde rechtsstaat 
van de eerste-minister verdwi jnt hier 
plotseling in het niet. 
Is er nog een ander besluit te t rekken 
dan dat deze regering de V laamse 
rechten niet kan of niet wil handha
ven, dan dat er voor de Vlamingen in 
dit land geen recht bes taa t? 
Z e mogen alleen ongunstige wetten 
ondergaan. En wetten die hun recht 
verschaf fen mogen niet worden toe
gepast. O o k niet door V laamse minis
ters. Ze l fs niet als ze D e Saeger 
heten. Het moreel failliet van deze 
regering en van deze unitair of driele
dig geregionaliseerde staat kan door 
niets beter worden aangetoond. 

Vorige 
tor Wl 
schanc 
tage vi 
de regi 
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Als Vlamin 
gaat de po 
pen, terwijl 
bord linzen 

VASTE KOMMISSIE VOOR TAALTOEZICHT STELSELMATIG GESA 

LUITSTU 
MOCHT NIET 

D e oprichting van de Vas te Kommiss ie voor Taal toezicht werd reeds voorafge
gaan door een voorlopert je , een eerste mislukking, nl. de permanente Kommis
sie, die bij de wet van 28 juni 1932 op het gebruik der talen in bestuurszaken 
werd opgericht om op de toepassing ervan te waken. Hiervan werd gezegd in 
de M e m o r i e van Toelichting bij het wetsontwerp dat de wet van 2 augustus 
1963 zou w o r d e n : 
« D e wetgever van 1932 had het toezicht toever t rouwd aan een Kommiss ie van 
zes leden die door de Koning benoemd worden op de voordracht van de Konink
lijke Akademiën voor Taal en Letterkunde 
»Uit de ervaring is evenwel gebleken dat zowel door haar samenstel l ing als 
door haar attr ibuten en werkwi jze die Kommissie aan de verwacht ingen niet 
beantwoord heeft. Daarom wordt voorgeste ld dit kol lege grondig te hervor
men ». 
Een deel van deze laatste zin zou een motto bij elke taa lwetgeving voor Brussel 
kunnen zijn of een leidmotiv ervan, nl. het z i n s d e e l : 
« D e werkwi jze ervan heeft niet aan de verwacht ingen beantwoord ». 
D e taalwetten van 1932 voor Brussel werden nooit ernstig toegepast , zodat die 
van 196.3 noodzakel i jk waren als tweede poging om orde in de chaos te bren
gen. Evenzeer als de taalwetten van 1932 worden die van 1963 te Brussel over
t reden aan de lopende band en zoals de goedkeur ing ervan gepaard ging met 
toegevingen al lerhande, zo wordt elke toepassing zoveel mogel i jk gesaboteerd . 
Z o men dan toch moet toegeven laten de franstal igen zich opnieuw betalen en 
flink betalen, zoals de geschiedenis No ls en Spaarkas weer eens bewijst. 

f 

HET SLUITSTUK... 

De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
werd in 1963 door de Vlaamse regeringsge
zinde pers en door de Vlaamse politici van 
de kleurpartljen, vooral door de CVP-ers, 
bejubeld als het sluitstuk, de hoeksteen van 

de definitieve taalwetgeving. 
Voortaan was Vlaanderen veilig, het kon 
op beide oren slapen want er was een 
instelling, die we konden vertrouwen, die 
alle taaivraagstukken en -stukjes zou oplos
sen en de uitvoering zou automatisch 
gebeuren want het was een soort rechts-
kollege 
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Vorige donderdagavond laat interpelleerde VU-sena-
tor Wim Jorissen op zijn beurt over het blijvende 
schandaal van de Brusselse ziekenhuizen en de sabo
tage van de vaste kommissie voor taaltoezicht door 
de regering. Onze lezers vinden de essentie van bei
de Interpellaties hieronder. 

Als Vlamingen te Bru'^ht'l \.iOi>dzaam voor hun rechten betogen 
gaat de politie er dadelijk op los. De gewone Vlaming krijgt de klap
pen, terwijl de « Vlaamse» ministers zijn recht verkopen voor een 
bord linzensoep... 

G GESABOTEERD 

yLUITEN 
Het spreekt vanzelf dat zo een « verworven
heid» door de Vlamingen moest worden 
betaald 
In 6 Brusselse randgemeenten kwamen er 
«faciliteiten», die slechts tijdelijk zouden 
bestaan om de franstaligen de nodige tijd 
te geven om zich aan te passen aan hun 
Nederlandse omgeving... 
In ruil voor een onbegrijpelijke nationale 
pariteit bij de hogere ambtenaren, zouden 
de Vlamingen in de hogere ambten van de 
Brusselse gemeentediensten ook die gelij
ke verdeling knjgen Het ging slechts om 
een vijfde van het aantal ambtenaren die er 
nationaal bij betrokken waren, maar kom. 
Het «soyons bon prince» van een CVP-
volksvertegenwoordiger toen Edingen en 
Mark bij de taalgrensregeling werd afge
staan naast Komen en de Platdietse streek 
(1962), kon rustig een vervolgstuk krijgen. 
De Vlamingen hadden immers toch de Vas
te Kommissie voor Taaltoezicht, de hoek
steen, de toeverlaat, het pronkstuk op de 
schoorsteen. 

... SLOOT VAN MEET AF AAN 
NIET 
Het ging echter van meet af aan niet al te 
goed met de nieuwe boorling. 
Toen de Vaste Kommissie al drie jaar 
bestond was er nog altijd bitter weinig per
soneel aangesteld. 
Op 10 januan 1967, bij de bespreking van 
de begroting van Binnenlandse Zaken, de 

heer Vanderpoorten was toen minister, heb 
ik reeds onvolkomenheden aangeklaagd. 
Men kan er de Parlementaire Handelingen 
van die dag op nalezen 
Het is er sindsdien niet zo fel op verbeterd. 
En daar het de betreurenswaardige ge
woonte IS van onze regeringen weinig 
belang te hechten aan hetgeen de opposi
tie zegt, wat een uiting is van demokrati-
sche onvolgroeidheid, zal ik het oordeel 
van de Kommissie zelf aanhalen. Kommis
sie waar een meerderheid van regeringsge
zinde leden en ambtenaren in zetelt. In de 
brosjure «lO Jaar Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht» lezen we biz. 21 : 
'De publikatie van dit verslag in de vorm 
van een parlementair dokument waarin de 
adviezen van de Kommissie niet in extenso 
zijn opgenomen (dat gebeurde wel in de 
jaarverslagen 1964 en 1965 maar nadien 
werd daar om louter financiële redenen van 
afgezien) beantwoordt dan ook niet aan 
het gestelde doel 

-Het feit dat de jaarverslagen bovendien 
nooit binnen de vastgestelde termijn kon
den worden gepubliceerd, bracht met zich 
mee dat zowel de openbare diensten als de 
privé-sektor niet tijdig de noodzakelijke 
informatie kregen. 
- Voorts mag worden aangenomen dat een 
jaarverslag in de vorm van een parlemen
tair dokument met zijn technisch karakter 
en betrekkelijke leesbaarheid de bevolking 
minder aanspreekt Bij geen enkele van de 
gepubliceerde jaarverslagen is ten slotte 
een aanvullend verslag gevoegd waarin de 
Minister van Binnenlandse Zaken uiteenzet 
hoe de zaken werden afgehandeld waarin 
hij krachtens artikel 61, §2 en §6 van de 
S.W.T. in de plaats van de Kommissie is 
opgetreden -. 

En verder bIz. 7 in diezelfde brosjure; 
»/n de afgelopen tien jaar had de Kommis
sie vaak moeilijkheden wegens haar perso
neelsbezetting. Tot nu toe werden uitslui
tend personeelsleden van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken ter beschikking 
van de Kommissie gesteld wat tot een nau
we administratieve band met dit departe
ment heeft geleid. Dit bracht een niet geluk
kige integratie van het personeel van de 
Kommissie in het kader van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken met zich mee. De 
ambtenaren van de VKT staan trouwens 
ingeschreven op de taalkaders van het 
ministerie van Binnenlandse zaken. 
»De beperkingen op de personeelsaanwer
ving in een klem departement, de mutaties 
en de detachering van ambtenaren bij 
ministeriële kabinetten hadden tot gevolg 
dat de Kommissie met een bijna ononder
broken personeelstekort heeft te kampen. 
Door die bestendige minimum-personeels-
bezetting-zag de Kommissie zich vaak voor 
enorme moeilijkheden geplaatst om de aan
hangig gemaakte dossiers tijdig af te hande
len. Dat zij daarin toch slaagde pleit voor de 
bekwaamheid en het plichtsbesef van haar 
personeel» 

Daarnaast op bIz. 22 als punt 2 van de 
besluiten: 
"Ingevolge het feit dat de VKT met be
schikt over volledig uitgebouwde admini
stratieve diensten verliest ze geregeld haar 
beste medewerkers die er niet de terecht 
verwachte promotie kunnen vinden. Haar 
afhankelijkheid van het ministerie van Bin
nenlandse Zaken inzake personeeisaan-
werving brengt daarenboven mee dat de 
VKT machteloos staat om zelf een perso
neelsbeleid te voeren dat zou beantwoor
den aan alle vereisten van doeltreffendheid 
om haar opdracht optimaal uit te voeren». 
Na 15 jaar is de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht qua ambtenaren dus nog 
steeds een soort improvisatie, wat bewijst 
dat ze door de achtereenvolgende rege
ringen nog nooit voor vol werd aangezien. 
EEN «VERGISSING» 
Niet alleen kreeg de Vaste Kommissie 
nooit een volwaardig ambtenarenkorps om 
zijn taak volwaardig te vervullen, ze heeft 
daarbij in een periode van anderhalf jaar 
met eens kunnen werken omdat een paar 
franstalige leden staakten. De werking van 
de Kommissie lag toen stil van 31 maart 
1968 af tot oktober 1969. Men liet het eer
ste stakend lid begaan. Het was immers 
een franstalige. Men verving het niet. Hij 
werd dan ook nog gevolgd door een twee
de. En ze kregen nog gelijk ook. 
Er kwam een koninklijk besluit op 4 augus
tus 1969 dat de Kommissie een nieuw sta
tuut gaf zonder dat de Kommissie zelf 
advies daarover werd gevraagd. 
Dat koninklijk besluit splitste de Kommissie 
duidelijk in twee afdelingen, die thans elk 
een ondervoorzitter kregen 
De Kommissie kon slechts vergaderen zo 
minstens 3 van de 5 leden van elke taaiaf
deling aanwezig waren. Vroeger was het 
voldoende dat de helft van de leden aanwe
zig was met ten minste éen lid van elke taal
groep. 
Het zwaartepunt verschoof van het plenum 

naar de afdelingen die voortaan als tegen
gestelde groepen optraden. 
In de brosjure «10 Jaar Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht» lezen we bIz. 11 dat aan 
Vlaamse zijde de wijziging als een uitholling 
werd aangevoeld. 
Zo was het ook. 
De huidige voorzitter van de CVP noemde 
een 10-tal dagen geleden het koninklijk 
besluit van 4 augustus 1969, nochtans door 
zijn partij mee doorgevoerd, een vergissing. 
Zijn partij vergist zich al eens meer, en door
gaans in het nadeel van de bevolking die zij 
vertegenwoordigt. 

ONDER POLITIEKE DRUK 
Het zou echter niet bij die vergissing blijven. 
De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht is 
een rechtsinstelling en als zodanig zou ze 
nooit onder politieke druk mogen staan. 
Welnu de eerste-minister zelf heeft ze 
onder politieke druk gezet. 
Vorig jaar gebeurde dit een eerste maal. 
De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht had 
een advies uitgebracht met 9 stemmen 
tegen 1 waarbij de taairegeling te Schaar
beek onwettig werd verklaard. Dit advies 
werd meegedeeld aan de minister van Bin
nenlandse Zaken. 

De burgemeester van Schaarbeek wou 
echter het advies niet opvolgen, hij had zijn 
supporters in de regering zelf. De regering 
zat in moeilijkheden en wou tijd winnen. 
Toen werd de Vaste Kommissie voor Taal
toezicht onder druk gezet om een arrest 
van de Raad van State te vragen, advies 
dat overbodig was vermits de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht net voor zulke aan
gelegenheden in het leven werd geroepen, 
bevoegd is, en haar advies reeds had gege
ven dat eensluidend was voor de 5 Vlaam
se leden en voor 4 van de 5 franstalige. 
Als men de mond vol heeft over de rechts
staat, dan zou men toch zo konsekwent 
moeten zijn een deel van die rechtsstaat, 
dat de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
is, te eerbiedigen, in plaats van het onder 
druk te zetten. 

Men hoorde toen zelfs in de kringen van de 
meerderheid de venijnige en minderwaardi
ge opmerking: ze krijgen zitpenningen, dus 
zullen we ze verplichten te doen wat de 
regering zegt I 
De VKT voelde zich door deze druk 
terecht gekrenkt en schikte zich slechts 
noodgedwongen naar de wens van de 
regenng. 
Het is echter een wet dat wie eens chan
teert met sukses dit verder blijft doen. Zo 
ook de regering. 
Opnieuw geraakte de regenng, na de uit
spraak van de Raad van State over de 
lokettengeschiedenis van Schaarbeek, in 
politieke moeilijkheden omdat onmiddellijk 
van franstalige zijde de taalkaders bij de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas daaraan 
gekoppeld werden. 
En weer werd de VKT onder druk gezet. 
Dat geval was slechts bij hen aanhangig 
gemaakt door de minister van Financiën in 
december vorig jaar, met onvoldoende 
gegevens dan nog. Bijkomende gegevens 
werden gevraagd en pas verkregen op 29 
april 1976. 
Anders dan de Raad van State, die uit 
raadsheren bestaat die voltijds zetelen en 
die met een vast kader van ambtenaren 
werken, zetelt de VKT doorgaans hoog
stens om de week met beperkte part-time 
krachten. Het is de bedoeling dat zij de 
opgeworpen vraagstukken technisch en 
grondig bekijkt. 
Welnu, hen werd geen tijd gegund voor 
een grondig onderzoek en de regering nam 
zelfs een beslissing zonder dat ze het 
advies van de VKT in handen had I 

TWEE ONTSLAGEN 
O e onaanvaardbare druk van de regering, 
die de rechtsstaat met woorden ophemelt 
doch in haar daden ondermijnt, had deze 
keer gevolgen. 
Een ondervoorzitter (en voorzitter van de 
Vlaamse afdeling) heeft zijn ontslag inge
diend als voorzitter en een lid heeft ontslag 
genomen als lid. 
Eén van beiden is de vertegenwoordiger 
van een oppositiepartij, de andere is ver
tegenwoordiger van èén van de meerder
heidspartijen. Men zal deze laatste zeker 
geen anti-regenngsmotieven toeschrijven. 
In hun ontslagbrieven worden vooral 3 argu
menten beklemtoond; 
1. De scherpe en onrechtvaardige kritiek 

op de leden van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht. 

2 Het feit dat de rechtstaat, die o.m. ver
tegenwoordigd door de Vaste Kommis
sie voor Taaltoezicht, geweld wordt aan
gedaan doordat de regering de Kommis
sie onder politieke druk zet. 

3 Dat de VKT misbruikt wordt om een toe
vallig en voorbijgaand politiek bondge
nootschap wat langer te laten duren, 
omwille van de voordelen daaraan ver
bonden. 

Zo verwordt de VKT tot een politiek instru
ment. Ze wordt «een kapstok waaraan 
men kleren hangt en als de kleren er afval
len krijgt de kapstok de schuld.» 
Het instrument ooit gesmeed om de toe
passing van de taalwetten eindelijk eens te 
verwezenlijken, werd volledig uitgehold en 
gediskrediteerd. En dit door de eerste-minis-
ter zelf. 

DE SCHULD 
VAN DE CVP 
De CVP draagt hierin de grootste schuld, 
omdat ze méér belooft dan de andere tra
ditionele partijen maar haar beloften niet 
houdt en omdat ze de grootste partij is in 
Vlaanderen en praktisch altijd In de rege
ring zetelt. 
Het is goed in een notedop even te 
belichten hoe de Vlamingen de jongste 20 
jaar gerold werden en hoe de CVP er mee 
solde. 
Tientallen jaren had de katolleke partij 
elke reorganizatie van de Belgische Staat 
afgewezen met het argument van de groei
ende Vlaamse meerderheid die wel haar 
rechten zou verwezenlijken. 
Toen de demokratische zetelaanpassing 
echter omstreeks 1960 moest komen be
loofde de CVP plots aan de PSC dat ze in 
ruil daarvoor de Waalse minderheidsposi
tie zou wegwerken, na eerst wat men 
noemde de « prealabelen » te hebben ver
wezenlijkt. Die prealabelen kwamen neer 
op de Vlaamse achterstelling, die eerst 
diende opgeruimd en op de opheffing van 
de Vlaamse minderheidspositie in Brus
sel. 

De Walen kregen alles wat ze vroegen 
door de grondwetsherziening: pariteit bij 
de ministers, pariteit bij de hogere amb
tenaren (een bevestiging van de wet van 
1962), grendels en alarmbellen allerhande. 
Te Brussel wordt echter het opheffen van 
de Vlaamse minderheidspositie gesabo
teerd mede door de PSC, die er nog de 
beruchte vrijheid van het gezinshoofd 
doorhaalde. In ruil daarvoor kregen de Vla
mingen de «gordel van smaragd», de 
randfederaties. Die werden hen echter 
weer ontnomen bij het ontwerp van de 
samenvoeging van de gemeenten. Toen 
minister Michel zonder slag of stoot ook 
het aandeel van Vlaanderen en het ge
meentefonds van 51 tot 48 "/o terugbracht 
en dat terwijl wij 56 °/o van de bevolking 
uitmaken. 

Ondertussen groeit een gewestvorming 
met drie en wordt op een andere wijze de 
Vlaamse meerderheid tot een minderheid 
gemaakt. 
Ondertussen groeit ook de druk op de 
randgemeenten met faciliteiten, facilitei
ten ooit in het leven geroepen om de 
franstaligen te helpen zich aan te passen. 
Het is de ene Vlaamse nederlaag na de 
andere. 
De huidige regering heeft de Senaat 
onder druk gezet om de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde te weigeren. 
Een paar weken geleden weigerde ze de 
splitsing van de kandidatenlijsten te Brus
sel. Terwijl er geen taalkaders zijn in de 
Sabena en in zoveel andere instellingen, 
legt de regering de Vlamingen een ongun
stig taaikader op in de Algemene Spaar
en Lijfrentekas en in de Ontwikkelings
samenwerking. 
Daar waar de 50 <Vo in de taalkaders van 
de ministeries nauwgezet worden ge
volgd in het voordeel van de franstaligen, 
die slechts goed 40 o/o van de bevolking 
uitmaken, rolt men de Vlamingen wat 
betreft taalkaders in de gemeentedien
sten van Brussel-Hoofdstad. Daar krijgen 
ze 70 °/o aan de basis van de ambten die 
voor de pariteit in aanmerking komen en 
slechts 30 "/o aan de top. 
In de Brusselse KOO-ziekenhuizen blij
ven we ondanks de taalwet van 2 augus
tus 1963, die ons 50 % van de ambten ver
leende, met 20 "/o zitten, 13 jaar na het 
goedkeuren van deze wet. 
In het raam van'die algemene aftakeling 
van de rechten van de Vlaamse meerder
heid past de aftakeling van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht. 

De aftakeling van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht, eens 
het sluitstuk van de taalwetge
ving genoemd, het moge onze 
slotbeschouwing zijn is het zo
veelste bewijs dat in dit unitaire 
land geen Vlaartis recht mogelijk 
is en vooral, voor zover dit nog 
moest bewezen worden, dat in de 
traditionele partijen de Vlamin
gen niet opgewassen ^ijn tegen 
de franstaligen, waarvan zij de 
willoze dienaars blijven. 
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MEDEGEDEELD 

ANTWERPEN: 

GROOTSE GULDENSPORENVIERING 

VAN HET VLAAMS VERBOND 

VAN GEPENSIONEERDEN 

Het IS een oproep aan alle Vlamingen deze vienng mede te maken 
Het VVVG (Vlaams Verbond van Gepensioneerden) heeft een pro
gramma samengesteld, dat zowel wat inhoud betreft als uitvoenng 
de moeilijksten zal bevredigen 

Een non-stop Showprogramma van formaat met de medewerking van 
mevr llona Van Brandt de heren Cor Van Hoof, Norbert Brussel-
mans Het majoretten korps Crescendo uit Brasschaat, het Arthur 
Verhoevenkoor onder de leiding van meester Lode Verheyen het 
ballet der Kempen enzomeer 

Er is vooral veel zorg besteed aan de uitvoenng, het muzikaal gedeel
te onder leiding van mr Pierre Linsen biedt alle waarborgen Het is 
eens iets nieuws, want drie orgels met speciale bewerking, slagwerk 
enz zorgen voor de muzikale omlijsting Mr A Vromans een der bes
te orgelisten pas terug uit Kanada, treedt op als gast en schreef de 
arrangementen Wie trouwens de Willem Gijsselshulde meemaakte 
verleden jaar, geraakt niet uitgepraat over de wijze van samenstel
ling 

De heer Jozef Van Overstraeten, algemeen voorzitter van VTB en 
VAB zal er de feestrede houden Hij wordt tevens om zijn 80e ver
jaardag door de jeugd in de bloemen gezet 

Als inzet van deze feestelijke avond, cirkelt er een uur lang een vlieg
tuig boven de stad « VVVG viert 11 juli» 

Zoals vroeger, moet de Guldensporenvienng terug een strijdprogram-
ma worden waardig en kunstvol Daarom roepen we alle Vlamingen 
op zich tijdig van kaarten te voorzien Inkomprijs 100 fr Verminde-
ringskaarten aan 50 fr verkrijgbaar op het sekretanaat en in het 
VTB-gebouw 

Het zijn de ouderen die ook de jeugd oproepen tegenwoordig te zijn 
opdat ze ook zouden kunnen genieten van een programma dat zel
den werd getoond Vlamingen, gedenkt de Guldensporen door uw 
aanwezigheid zaterdag 10 juli 

COMMISSIE van OPENBARE ONDERSTAND 
van ANTWERPEN 

In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant: 

GEGRADUEERDE 
VERPLEE1G(ST)ERS 

bruto-aanvangswedde: 28.304,-fr. per maand of 
28.680,-fr. met haardgeld 

GEGRADUEERDE 
VROEDVROUW 

bruto-aanvangswedde : 28.304,-fr. per maand of 
28.680,-fr. met haardgeld 

GEBREVETTEERDE 
VERPLE(EX3(ST)ERS 

bruto-aanvangswedde: 26.424,-fr. per maand of 
27.176,-fr. met haardgeld 

VERPLEEGASSISTE^^•EN 
bruto-aanvangswedde: 25.546,-fr. per maand of 

26.298,-fr. met haardgeld 

ZIEKENOPTVVSS(T)ERS 
bruto-aanvangswedde: 23.568,-fr. per maand of 

24.320,-fr. met haardgeld 
De kandidaten moeten in liet bezit zijn van een wettelijli diploma. 
De kandidaten-vroedvrouw dienen alle in hun bezit zijnde 
norsing-diploma's te vermeiden. 

Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende 
weddeverhogingen. 
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn alle 
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder be
jaardenzorg. 
Toepasang der 40-Drige werkweek. 
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar. 
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij 
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste 
benoeming indien zij hnn aanvraag indienen uiterlijk op 
23 juli 1976 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 
Antwerpen en het inschrijvingsrecfat betalen ten bedrage van 
120,-fr. 
VerpUchf mschrijvingsformoHer en volledige voorwaarden te 
bekomen op de 7e AJdeüng/Peisoneelszaken, Lange Gasthnis-

^straat 39, Antwerpen (teL 031/31.09.70 - 32.98.35). 

EKEREN 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Alfons Bollen, Schepen Financien, 
Handel en Nijverheid, Koekoeklaan 7, 
tel 644943 Maurits Van Tongerloo, 
gemeenteraadslid, Lelienlaan 62, tel 
64 5514 Lode Van Vlimmeren, KOO-
lid, Hoogboomsteenweg 22, tel 
644148, Veerie Thyssens, KOO-lid, 
Geestenspoor 72, tel 41 0441 
VLAGGENAKTIE 
De Vlaamse vlag is het zinnebeeld 
van onze strijd 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 

HOBOKEN 

DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen Fonne Crick, 
Broydenborglaan 19 (tel 278211) en 
Clem de Ranter, Steynstr 85 (tel 
27 72 78) zullen u in de mate van het 
mogelijke helpen bij het oplossen van 
uw problemen 

MOVE 

NAKLANK 
Onze uitstap naar Vlassenbroek was 
werkelijk een sukses i 
Een aangename wandeling in de vnje 
natuur, samen gezellig avondeten en 
nadien een echte Vlaamse zangston
de die de gezichten nog meer deed 
glunderen i 

IJZERBEDEVAART 
4 juli IJzerbedevaart' Wij verzamelen 
te 6 u 30 aan de Reinaert en vertrek
ken samen met eigen wagens 
Wie meegaat al of niet met eigen 
wagen, neme kontakt met Willem Nol-
let, Wouwstraat 82, tel 556546, die 
de plaatsbezetting op zijn best zal 
regelen 

SPORENVIERING 
Zaterdag 10 |ull te 20 u 30 in de Rei-
naert beginnen we met een diarepor
tage « De vier seizoenen door Vlaan
deren» door onze vnend Lode Van 
Hove samengesteld 
Toesoraak door Walter Luyten We 
besluiten de dag en beginnen een nieu
we met een goede Vlaamse zangston
de i 

Zondag 11 juli «Grote kaartwed-
strijd » 
Deze kaarting-kênde al sinds haar ont
staan een grote belangstelling i 
Kaarters zorgt dat je er bij bent i 
Vanaf 14 u m de Reinaert 3000 F 
vooruit 

DRINGENDE OPROEP 
Doe al het mogelijke en onmogelijke 
om op 11 juli te vlaggen i Als je nog 
geen vlag bezit neem Kontakt met Wil
lem Nollet Wouwstraat 82, tel 
556546 

MERKSEM 

11 JULI-VIERING 
Zoals reeds vroeger gemeld, gaat dit 
jaar onze Guldensporenvienng door 
op zaterdag 10 juli e k vanaf 20 u 30 
in Zaal Tijl Dat er bij een feestviering 
iets te eten moet zijn is nu eenmaal 
een Vlaamse gewoonte en daarom 
wordt ook dit jaar weer voor een kou
de schotel gezorgd, met dit verschil 
echter dat de bijhorende gratis kon-
sumptie door wijn wordt vervangen 
Ook de prijs heeft een kleine wijziging 
ondergaan en bedraagt nu 80 fr wat 
in feite toch nog een spotprijs kan 
worden genoem'd Het is natuurlijk 
vanzelfsprekend dat niemand ver
plicht IS een koude schotel te bestel
len men mag uiteraard ook gewoon 
komen meevieren maar de geïnteres
seerden zouden we toch willen ver
zoeken tijdig in te schrijven in VI Huis 
Tijl of op het VU-sekretanaat Tram-
mezandlei 11, tel 460279 als het kan 
vóór 7 juli e k Na dit feest en voor het 
slapen gaan, hangen we dan nog vlug 
even DE BEEST uit 

JUMPING EN GEVOLGEN 
Op 19 en 20 juni II ging de Ie Jum
ping door te Merksem ten bate van 
Werminval, de Beschermde Werk
plaats Daar het hier een goed doel 
gold werd natuurlijk ook een tombola 
ingericht waaraan een pony-veulen 
als hoofdprijs was verbonden Geluk-
k'ae winnares van dit veulen werd 
Mw Poels, echtgenote va. ons Ge
meenteraadslid Hopelijk zullen onze 
jongeren het wel goedkeuren dat dit 
veulen dan ook prompt de naam VU-
JO werd toebedacht en ook gedoopt 
(het diertje heeft gelukkig van deze 

doop geen nadelige gevolgen overge
houden) 

MERKSEM 

DIENSTBETOON 
Voor telefonische afspraken met on
ze mandatanssen, bel een der volgen
de nummers schepen T Dewachter 
['lOObbaj ot (45 24 38), KUU-voorz 
Leo Michielsen (455590), gemeente
raadsleden Luk Droogmans (4551 81) 
en Jan Poels (4551 71), KOO-raadslid 
Omer Stevens (45 2517) ofwel op de 
volgende nummers voorz Urbaan 
Dubois (457027), soc dienstbetoon 
Mare Hendickx (458827), sekr Al
fons Brat (460279) 
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 inschrijven in 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) 

M O R T S E L 

DIENSTBETOON 
De Mortselse mandatarissen stellen 
zich ten dienste met raad en hulp bij 
alle sociale problemen 
Volksvertegenwoordiger 
Reimond Mattheyssens, Liersesteen-
weg 326, tel 55 35 99 
Gemeenteraadsleden 
Wim Claessens, Pastoor Deensstraat 
19, tel 553909 
Jos Debackere, Deurnestraat 315 tel 
498619 
Lieve de Ceuster, Edegeusestraat 
85, tel 498421 
Jan Vandewalle, Dieseghemlei 52, tel 
4951 10 
Bob van Hoofstadt Berthoutstraat 4, 
tel 497818 
KOO-lid 
Frie de Clercq, Molenlei 58 

NIEL 

DIENSTBETOON 
Heb je problemen van administratieve 
aard ' Stap eens binnen in ons sekre
tanaat op vnjdagavond van 20 uur af 
Onze vrienden Frans De Meuiemees-
ter, Guido Michiels en Jos De Graef 
staan om beurt ter beschikking om 
uw moeilijkheden op te lossen Natuur
lijk volledig gratis 

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

SOCIAAL DIENSTBETOON 
We melden u met genoegen dat het 
sociaal dienstbetoon van senator 
Wim Jorissen steeds meer bijval kent 
De zitdag heeft plaats iedere 3de 
maandag van de maand te Olen bij 
Louis Geens, de Heikens 37 tel 014/ 
21 41 00 van 19 u 15 tot 19 u 45, te 
Noorderwijk bij Marcel Mertens, de 
Ghellincklaan 14 van 19 u 45 tot 20 u 
15 

WILRIJK 

KOMMISSIE V A N 
OPENBARE ONDERSTAND 
Volgende betrekkingen worden 
openverklaard 
— 2 gebrevetteerde verpleeg
sters 
De kandidaturen worden inge
wacht uiterlijk op 14 juli 1976 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op het sekretanaat der 
C O O, Bist 25, 2610 Wilrijk 

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-

w.K rl /al inpraten en het simbolisch 
«lint» zal knippen 
Alle vrienden 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 » 

ZWIJNDRECHT 

Traditiegetrouw legt onze afdeling 
een busreis in naar de IJzervlakte 
Vertrek 6 u 30 aan het Vlaams Huis 
Na de plechtigheid rijden wij door 
naar Alveringem 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 vonge oproep voor de IJzerbe
devaart op 4 juii e k U kunt zich laten 
inschrijven in de «London Tavern» -
Vijf hoek Prijs 140 fr verdere inlich
tingen aldaar Tel 015-41 1598 

ITEGEM 

OVERLIJDEN 
Alhier overleed op 25 juni, na een zwa
re en pijnlijke ziekte, de h Juul Spren-
gers, op rust gesteld onderwijzer Hij 
werO 74 jaar Wij bieden aan de 
geachte familie ons oprecht medele
ven aan 

G R O B B E N D O N K 

NIEUWE AFDELING 
De nieuwe afdeling Grobbendonk 
wordt de 17e in het arrondissement 
en omvat ook de gemeenten Bouwel 
en (voorlopig'') Vorselaar Een voorlo
pig bestuur werd samengesteld voor
zitter Leo Peeters, Timmermanslei 14, 
sekretaris Karel Aalders, Pallieter-
dreef 6 penningmeester Jozef Stau-
sens, Steenbergstr 24 Wie wil mee
werken aan de uitbouw en de wer
king, kan altijd bij hen terecht 

VOSSELAAR 

NIEUWE AFDELING 
De afdeling Vosselaar, die enige tijd 
een sluimerend bestaan heeft geleid, 
IS opnieuw gestart als 18e in het arron
dissement Voorzitter is Rob De Beer, 
Kard Cardijnlaan 11 , sekretans Jan 
Mens, Merellaan 48, bestuursleden 
LOUIS De Houwer, Kerkstr 13, Karel 
Cools, Vossenpad 1 , Jef Mens, 
Verbindingsstr 20 

TURNHOUT (stad) 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 
Om de kansen van de CVP op de 
volstrekte meerderheid te verminde
ren, werd besloten tot een koahtielijst 
tussen VU PVV en onafhankelijke 
zelfstandigen Op deze lijst die zich 
aandient als Centrumvorming Nieuw 
Turnhout worden de eerste 3 VU-
plaatsen ingenomen door de gemeen
teraadsleden Rudi Beaufays en Lou 
Deckx, en afdelingsvoorzitter Tuur 
Robberechts De volledige lijst zal zo 
vlug mogelijk in WU verschijnen Kan
didaat-plakkers kunnen nog altijd te
recht bij Lou Deckx, Kasteelplein 26, 
tel 41,2902 Klem en groot geld kan 
altijd gestort worden op het aanmoedi
gingsfonds nr 413-4113891-81 pa Ro-
denbachplantsoen 117 

WIJ It 
1 JULI 1976 
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BRABANT 
BEERSEL-L INKEBEEK-
D R O G E N B O S 

DIENSTBETOON 

In de herberg De 3 Bronnen Hoog
straat 13 Beersel iedere 1ste maan
dag van. elke maand door Frans 
Adang 

G R I M B E R G E N 

Wie op 4 juli met de bus naar de IJzer
bedevaart \N\\ 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 

P L A A T S A A N B I E D I N G 

De SOCIAAL KULTURELE RAAD 
van HAREN (Brussel) werft een SO-
CIAAL-KULTUREEL WERK(ST)ER 
aan om in funktie te treden rond 1 
november 76 
Voorwaarden 

— behoren tot de nederlandstalige 
kultuurgemeenschap 

— getuigschrift van goed zedelijk ge
drag kunnen voorleggen 

— burgerlijke en politieke rechten ge
nieten en voldaan hebben aan de 
militieverplichtingen 

— tenminste 21 jaar oud zijn 
— in het bezit zijn van een diploma 

van maatschappelijk assistent(e) 
bij voorkeur specialisatie sociaal-
kultureel werk of van een diploma 
van een daarmee vergelijkbare op
leiding in een post-secundair oplei
dingsinstituut of gedurende vijf 
jaar een grondige ervanng heb
ben opgedaan in het sociaal-kultu-
reel werk 

— bij voorkeur in de Brusselse agglo
meratie wonen 

Barema rang 22 

Sollicitaties met curnculum vitae en 
eventueel afschrift van bekomen di
ploma s worden ingewacht voor 25 
augustus bij SK R Haren t a v Mevr 
GOUBEET Verdunstraat 340 1130 
Brussel 
Opm afstuderende maatschappelijk 
assistenten kunnen ook hun sollicita
tie indienen 

JETTE 

GULDENSPORENVIERING 
Op zaterdag 3 juli om 14 u 30 richt 
de Vlaamse Bond van Gepensioneer
den in het St-Pieterskollege Verbeyst-
straat te Jette een grootse Gulden-
sporenvienng in 
Het staat onder de auspiciën van de 
Nederlandse Kultuurkommissiegroep 
Volksontwikkeling afdeling 3e leef
tijd 

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

SOCIAAL DIENSTBETOON 
De zitdagen sociaal dienstbetoon bui
ten huis van Kamerlid E Raskin wor
den opgeschort gedurende de maan
den juli en augustus Zijn wekelijkse 
zitdag aan huis nl iedere maandag 
van 19 u 30 tot 20 u 30 blijft in pnnci-
pe behouden (tel 011/422454) Uiter-

Treden op <• Maria Tellshow » -l- koor 
van de gepensioneerden 
Feestredenaar Jan De Berlangeer 
erevoorzitter 
De toegang is gratis 

DIENSTBETOON 

Jan De Berlangeer agglomeratie en 
gemeenteraadslid is iedere zaterdag 
tussen 10 uur en 12 uur tot uw 
beschikking om uw problemen op 
sociaal gebied te helpen oplossen Vic
tor Van Aelst staat hem terzake bij 
om u eventueel juridische raadgevin
gen te verstrekken 
U bent dan ook van harte welkom op 
hun kantoor voor Sociaal Dienstbe
toon te Jette Jetsesteenweg 548 

O V E R U S E 

VLAAMSE ZIEKENKAS ZITDAGEN 
Centrum elke donderdag 9-11 u 30 
2e dinsdag 1 9 u 3 0 2 0 u 3 0 in het 
Vlaams Sociaal Centrum 
Jezus-Eik 1 ste donderdag 19 u 30-
20 u 30 in het zaaltje van cafe Luxem
burg 

Eizer laatste zaterdag 20-21 u Bij 
Desees cafe op de Grens 
Maleizen 2de en laatste zaterdag 
10-12 u Langeweg 34 

S T - P I E T E R S - L E E U W 

SOC DIENSTBETOON 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u ten hui
ze van federatieschepen Frans 
Adang Ruisbroeksestwg 109 St-Pie-
ters-Leeuw of op afspraak tel 
377 31 83 In samenwerking met sena
tor Bob Maes 
ZIEKENFONDS BRABANTIA 
Zitdag elke zaterdag van 11 tot 12 u 
en elke dinsdag van 19 tot 20 u ten 
hiuize van Frans Adang Ruisbroekse-
steenweg 109 St-Pieters-Leeuw 

T E R N A T - L O M B E E K -
W A M B E E K 

IJZERBEDEVAART 
W I J gaan op 4 juli a s naar Diksmuide 
met de bus vertrek lokaal 7 u terug 
omstreeks 21 u Prijs 200 F inbegre
pen uitstap naar zee 

GULDENSPOREN
VIERING 
Op zondag 11 juli te 19 u in zaal Uilen
spiegel, groots kultureel volksfeest 
met zang en volksdans nadien Breu-
helfestijn Inkom vrij 

N E D E R O K K E R Z E E L 

FUSIEVERGADERING 
Vrijdagavond 2 juli te 20 u gaat in de 
Parochiezaal een eerste openbare 
«fusievergadenng» door voor de in
woners van Buken Berg Kampen
hout en Nederokkerzeel 
Eregast Vik Anciaux 
Iedereen is van harte welkom 

L E U V E N ( a r r ) 

SUKSESRIJKE 
3 KOLPORTAGE 

Zondag ging de derde arrondissemen 
tele kolportage in een reeks van vier 
door in Tervuren o l v de arrondisse-
mentele voorzitter Joris Depre Elf 
moedigen waren opgedaagd die sa
men op nog geen twee uren tijd met 
minder dan 269 nummers verkochten 
Jons Depre (specialist abonnementen 
werver) bracht er op zijn eentje al 95 
aan de man 
Eens te meer dat kolporteren nog 
altijd belangrijk is en dat het propagan 
distisch effekt ervan met te onder
schatten IS 
Langs deze weg willen wij alle deelne 
mers zeer oprecht bedanken Het 
waren Bert De Vadder uit Leefdaal 
Andre Penmnckx Andre Janssens 
Antoon David Rik De Greef Dirk 
Goossens (allen uit Kortenberg) Rob 
Graulus Feme Praet Joris Depre 
(allen uit Tervuren) Frans Trappemers 
uit Vossem Andre De Volder uit Leu
ven 

KOLPORTAGE-
NUMMERS 

BIJ de arrondissementele propaganda-
verantwoordelijke zijn nog een be
perkt aantal kolportagenummers in 
voorraad Afdelingen die wensen 
plaatselijk te kolporteren kunnen hier
van exemplaren bekomen aan specia
le voorwaarden Neem vlug kontakt 
met Willy Somers Klappijstraat 55 
Molenstede tel 013/332669 

M O L E N S T E D E 

INFORMATIE A V O N D 
In samenwerking met het Dosfelinsti-
tuut orgamzeerde de V Z W voor be
houd van het eigendomsrecht op 17 
juni jl een informatieavond over de 
gewestplannen in het Berkenhof te 
Molenstede 

Een 60-tal mensen waren voor deze 
avond opgekomen 
Volksuniekamerlid Willy Kuijpers ver
tolkte het standpunt van zijn partij 
inzake de gewestplannen In een op
gemerkte technische uiteenzetting be
lichtte hij het ontstaan van de gewest
plannen en toonde hij aan dat de gro
te aannemers er meestal voordeel uit
halen terwijl aan de kleine man die 
met werken en sparen een stukje 
grond heeft kunnen kopen schade 
wordt berokkend 
Na deze zeer interessante uiteenzet
ting volgde een korte diamontage wel
ke vooral de bedoeling had te tonen 
hoe het moet en hoe het met mag 
Na afsluiting van het eerste gedeelte 
kon het publiek de gewestplannen 
bestuderen en kon men vragen stellen, 
die door Kuijpers in alle openheid wer
den beantwoord 

aard worden de zitdagen buiten huis 
vanaf september hernomen 

H A S S E L T (arr.) 

KOLPORTAGE 

Op 29 mei werd er gekolporteerd te 
Hasselt 
Samen met een paar bestuursleden 
van de afdeling Hasselt hebben arr-
voorzitter Jos Truyen arr bestuursle
den Jan Roux en Marcel Bessemans 

en Mevr Wellens-Purnal de wijk 
Runkst flink bedeeld met «Dossier 
Vlaanderen» Ook Senator Vande-
kerckhove was aanwezig Aan ieder
een dank voor de medewerkiug 

H E R D E R E N 

De 11 julivienng gaat door op 2 juli en 
met op 9 juli zoals verkeerdelijk werd 
vermeld in de vorige uitgave van Wij 
Gastspreker W Kuijpers 

Steunt de 
VOLKSNATIONALE 

ERASMUS 
Talen - steno - typen - boekhouden - direktiesekretanaat - medisch 

sekretariaat - verkoop - reklametekenen - etalage - hostessen -manne

quins - receptie - journalisten - public relations - AUTORIJSCHOOL 

BEGIJNENVEST 99 (Nat. Bank) ANTWERPEN 
TEL. (031) 33 60 58 - 45 05 31 
Aalst - Brugge - Hasselt - Kortrijk - Leuven - Mechelen 
Algemeen di recteur Dries BOGAERT 

GEMEENSCHARSSCHOOL 

JULI 
10 Bertem Leefdaal Korbeek-Dij le 11 julibal om 20 u 30 in de 

zaal < Vrede» te Bertem Toegang 40 fr 

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 ve le j a ren h e b b e n de g e m e e n t e b e s t u r e n en een aanta l 
ku l ture le ve ren ig ingen v a n Leuven en o m g e v i n g besl ist o m 
s a m e n een Gu ldensporenv ie r i ng te h o u d e n 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 Ver -
m e e r s c h M o n i k a Pauwe ls T ine Ruysschae r t h e b b e n o p d e 
a f f i che gepn j k t O o k dit jaar is het van de b o v e n s t e p lank i 
O m 18 u 30 ve r t r ek t er in L e u v e n aan he t s ta t ion een feestel i j 
ke o p t o c h t ingeleid d o o r d e D r u m b a n d « K u n s 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 gaa t dit V\ /andelkoncer t naar « D e Bruu l» ( B r o u w e r s 
s t raat ) w a a r een « s t a a n d k o n c e r t » p laats gn jp t 
O m 20 u 30 begin t de e igenl i jke Gu ldenspo renv i enng in de 
S t a d s s c h o u w b u r g Di t 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 j aa r w e r d v o o r b e r e i d met lez ingen 
e n voorse lek t ie H e r m a n M a e s is spel le ider en b reng t t evens 
g e d u r e n d e de pauze van dit ee rs te deel «Ba l lade van de 
P o s t m e e s t e r » m e t teks t en muz iek van G e n a d e de Lille Hij 
bege le id t z ichzel f m e t g i 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 rasseu r 
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 v a n beken 
de V l a a m s e schr i jvers , in wel l ich t iets m inder b e k e n d e tek
s ten Kare l V a n d e Woes t i j ne , V a n O s t a y e n , Achi l les M u s -
sche , Louis P Boon , R e m y C v a n de K e r c k h o v e , e a h e b b e n 
he t nu eens o v e r he t moo ie , l iefl i jke V laande ren , dan w e e r 
o v e r de on tgooche lende hardhe id v a n a r m V l a a n 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 I v J a n S y m o e n s En t i jdens 
d e pauze w o r d e n er dr ie l eeuwev laggen ver loo t (zonder r ode 
k l a u w e n i) 

V e r d e r e e n s k e t c h ove r de groe i v a n d e V l a a m s e mach t en 
e e n fi lm « L e u v e n Har t v a n B r a b a n t » D a a n n leren w e meer 
o v e r d e p rob lemen die z ich stel len in ons a r rond issemen t 
D e z e f i lm w e r d spec iaa l g e m a a k t v o o r d e Leuvense Gu lden 
s p o r e n v i e n n g en s taa t onde r reg ie van Flor S tem 
D e toegangspr i j s v o o r deze v ier ing is 50 fr (25 fr v o o 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 Hoo f - Ove rw inn ingss t raa 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 B a a n 129 - Kesse l -Lo 
Tel 0 1 6 / 4 6 6 5 1 4 

TAALVAKANTIE 
voor jongeren van 12 tot 18 

ENGELS BEGRIJPEN 
ENGELS SPREKEN 

d o o r spel lessen (5 per dag) s p o r t en on tspann ing met geoe
f ende (voornamel i j k Engelse) le raren en mon i to ren in he t 

C O L O M A I N S T I T U U T T E M E C H E L E N 

van 1 6 t o t 2 8 j u l i 
v a n 30 juli to t 11 augus tus 

van 13 t o t 25 augus tus 

7.200 BF 
ALLES INBEGREPEN 

( logies ee tma len cu r sus v e r z e k e n n g u i ts tappen spor t ) 
In l icht ingen v z w Vakan t i eko lon ies Roe land Lange Kru is
s t raa t 1 - 9000 G e n t - Tel 0 9 1 / 2 3 1 0 6 0 

SCHRIJF NU IN 

R I E M S T 

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 
mandatarissen zullen nog persoonlijk 
worden uitgenodigd 

MEDEGEDEELD 

HET VNJ IN LIMBURG 
Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 

(VNJ) IS een jeugdbeweging d.e zich 
richt tot alle jongeren van ons volk, 
ongeacht hun politieke of godsdiensti
ge kleur 
Ons doel 
Onszelf en onze leden door vorming 
en spel opvoeden tot volksbewuste 
jonge mannen en vrouwen Volksbe-
wust Ons Vlaams bewustzijn mag 
met langer beperkt blijven tot IJzerbe
devaart Zangfeest of Mars op Brus
sel Elke dag moeten onze woorden 
en daden de fiere uitdrukking zijn van 
ons behoren tot een volk 
Een volk Wij moeten ons eigen 
vlaamszijn zien als deel van een groter 
geheel Wij, 5 miljoen Vlamingen, als 
deel van 20 miljoen Nederlanders 
Mogen we hopen dat spoedig over 
heel Limburg kleine kernen kunnen 
opgencht worden opdat in heel onze 
jonge volksgemeenschap deze ge
dachten zullen groeven Ik ben Limbur
ger Vlaming, Nederlander, Euro
peaan Steun financieel A S L K 001-
0454722-62 Vermelding V N J Gouw 
Limburg 

Inlichtingen Wauters-Sandeau Roy 
de Blicquylaan 6 3970 Leopoldsburg 
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WEITEREN 

KOMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND 

V o l g e n d e be t rekk ingen zi jn v a k a n t bij de d o o r d e Kommiss ie 
b e h e e r d e ins te l l ingen. 

één vroedvrouw 
twee brevetverpleegsters 
één werkvrouw 

Kand ida tu ren d ienen, uiterlijk 15 juli 1976, bij een ter pos t 
a a n g e t e k e n d schr i j ven toe te k o m e n o p het Sek re ta r iaa t van 
d e Kommiss ie , W e g v o e n n g s s t r a a t 55 te 9200 W E I T E R E N 
(tel 0 9 1 / 6 9 3 2 0 1 ) w a a r t evens de v o o r w a a r d e n en d e lijst 
d e r v o o r te leggen bew i j s s t ukken k u n n e n w o r d e n g e v r a a g d 

MEDEGEDEELD 

IMPE GEWESTELIJKE 11 JULI-VIERING 

Het kleine landelijke Impe, terecht « Klem Diksmuide » genaamd is op 
11 juli a s terug het centrum van de gewestelijke 11 Juli-vienng in het 
Land van Aalst Ook dit jaar belooft het weer een voltreffer te zullen 
worden 
Op het programma zaterdag 10 juli om 20 u te Lede in het Kultureel 
Centrum 11 Juli-vienng aangeboden door het gemeentebestuur 
Optreden van het Aalsters koor «'t Snoerke » Toespraak en recep
tie 
Op zondag 11 juli te Impe om 10 u 30 traditionele 11 Juli-mis in de 
parochiekerk van Impe, opgeluisterd door het parochiaal zangkoor 
Kanselrede door E H Bosteels uit Aalst Na de H Mis 11 Juli-rede 
door de h Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Kultuurkom-
missie te Brussel Hierna optocht door VNH, KSA en BJB 
Hierna ontvangst in de zaal van het klooster voor burgemeesters, par
lementsleden en voorzitters van verenigingen 
In de namiddag Vlaams tuinfeest in het Gasthof Godefroit, Langhaag 
te Impe Optreden van het koor der Vlaamse Gepensioneerden uit 
Gent Er is gelegenheid tot middagmalen tegen de prijs van 175 fr 
Hiervoor inschrijven bij Denis De Pauw, Dorp te Impe Tel 053/ 
21 81 28 en bij Fam Godefroit Tel 053/21 2924 

Voorwaar een mooi programma, waarvoor instaat het volgend 11 
Juli-komitee Robert Baeyéns, Denis De Pauw, Dolf Boterberg, 
Gerard Impens, Roger Quintijn, Jules Hendenckx, Robert Van der 
Gucht, Jef Haustraete, Frans Van Moorter, Frans Godefroit Hedwig 
D'Haese, Toon Mertens, Jan Galle, Herwig Van den Eeckhout Jules 
De Backer en Herman De Ridder 

ZEVENDE 
ZEEZANGFEEST 
TE OOSTENDE 
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 stooringhe » 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 Blauwvoeterie intra muros, het tweede 
deel roept het uitdragen van de studentenaktie buiten het klein semi
narie 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 Innchting A N Z 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 

KflL€nD€R 
JULI 

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 
DIksmuide : Guldensporenviering met Frans Van der Eist 

DJRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331 05 

PVB.A. 
AALST 

Lange Zoutstr 30, 29-33, 36-38 
Tel. 053/24060 

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 foebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - luinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

OOST-VLAANDEREN 
M E R E L B E K E 

GULDENSPORENFEEST 
De VU organizeert dit jaar zelf de 
jaarlijkse guldensporenviering in de 
gemeente 
Het feest gaat door in De Knng, Hun-
delgemse Steenweg, op zondag 11 
juli vanaf 16 u 
Jef Eibers, de gekende Brusselse zan
ger, zorgt voor een goed programma 
Spreker is senator Oswald Van Oo-
teghem Wij hopen dat de Vlaamsge-
zinde Merelbekenaren talrijk opko
men Toegang 50 fr 

Fotoreportages in kleur van 
huwelijken (met gratis vergro
ting 50 X 70 voor VU-leden), 
geboorten en allerlei feestelijk
heden 

1 FOTOCENTRALE i 
Bevrijdingslaan 103, Gent. 

SLEIDINGE 
SOC DIENSTBETOON 
Dienstbetoon door provinciaal raads
lid Fons Van Holderbeke, elke tweede 
zaterdag van 13 u 30 tot 14 u, bij 
Paul Van Kerckhove, Langendam 
230, Sleidinge, tel 574173 

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

VUJO OP BEDEVAART 

Op 2 en 3 juli (vnjdagavond en zaterdag) '76, richt de VUJO van het arrondisse
ment Gent-Eekio, een voettocht in van Gent naar Diksmuide onder het tema 
« amnestie » en « na 30 jaar stop de haat i » 
De tocht gaat van Gent over Zulte, naar Diksmuide (Er kan in elk van deze 
plaatsen aangesloten worden) Even in 't kort het programma 
GENT 
Vertrek om 18 u 30 aan het cafe « Jan Yoens » fborluutstraat recht tegenover 
het stadhuis) Om 19 u aan het St-Pietersstation 
ZULTE 
VUJO Zulte-Olsene biedt u te eten aan, en heeft voor een korte, maar gezellige 
verbroederingsavond gezorgd 

De tocht vertrekt 's morgens om 6 u 30 (ten laatste) op het kerkplein van Zulte 

ROESELARE 
Vermoedelijke aankomst rond 12 u Middagmaal 
W e vertrekken terug om 13 u 30 voor het station 
Mensen die hier willen aansluiten kunnen in Gent de trein nemen naar Brugge 
om 11 u 33 , in Brugge overstappen naar Roeselare 
DIKSMUIDE 
Vermoedelijke aankomst 19 u 30-20 u 
Overnachting in de «I jzerhoeve » (jeugdherberg) 
Zondag 4 juli 
Om 11 u IJzerbedevaart 
Degenen die met kunnen thuis geraken, kunnen terug meenjden naar de plaats 
waar zij bij de tocht aansloten 
Wij hebben de inschrijvingsprijs kunnen brengen op 100 fr 
Voelt u er iets voor om met ons mee op te stappen, om er samen een echte 
« bedevaart» van te maken, neem dan onmiddellijk kontakt op met Joris Berlaen, 
Staatsbaan 111, Zulte, tel 091 /88 86 74, of met Tijl Waelput, Bosstraat 150, Gent
brugge, tel 091/304771 

GENTBRUGGE 

• U u r w e r k e n en j u w e l e n 

DE M O O R 

Schoo ld ree f 19 

• Internationaal Opt iek 

D E M O O R 

m e t fo to -a fde l ing 

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

Tel 0 9 1 / 3 0 0 1 22 

Z a a k v o e r d e r J a n D e M o o r 
V U - g e m e e n t e r a a d s l i d 

SOC DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen en bestuursle
den houden zich steeds ter beschik
king op volgende adressen senator 
O Van Ooteghem elke maandag in 
het nieuwe gemeentehuis van 19 tot 
20 u , A Verpale, gemeenteraadslid, 
A Van Lathemstr 31, tel 3 0 7 3 5 7 , J 
De Moor, gemeenteraadslid, School
dreef 19-21, tel 3 0 0 1 2 2 , mevr H 
Jacobs-Boderez, gemeenteraadslid, 
Veldstr 31, tel 2391 32 en R Vercau-
teren, KOO-lid, Brusselsestwg 429, 
tel 3001 17 

S I N A A I 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Maandagavond tussen 6 en 8 uur , 
zaterdagmorgen tussen 8 u 30 en 10 

uur De persoon die tot uw beschik
king staat IS Mare De MaesschaIck, 
Tinelstraat 66, Sinaai 's Avonds kan 
ook telefonisch kontakt opgenomen 
worden op het nummer 031/7241 08 

GENT 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Huguette De Bleecker, provincie
raadslid IS elke dag thuis te bereiken 
tussen 18 en 19 u (Tolhuislaan 15 
9000 Gen t 25-64-87) 

Elke vrijdagmorgen in cafe «Jan 
Yoens », Borluutstraat te Gent, tussen 
11 en 12 u 

Elke tweede maandag van de maand 
in cafe •< De jonge Liefhebbers », Mui-
depoort 93, 9000 Gent van 20 u 30 
af 

WEST-VLAANDEREN 
Feestzaal - JAGERSHOF • 

Zaal voor huwelijken, vergaderingen 
e d m met 1 200 zitplaatsen 

Gemeenteplaats, St -Andr les 
Tel. 050/31.32.10 en 31 34.06 

IZEGEM 
GEMEENTERAAD 

In de gemeenteraad doet de burge
meester alles wat hij kan om te ver
bergen hoezeer zijn BSP-ACW-meer-
derheid verdeeld is En de groep Bour
geois (in de oppositie) en het A C W 
(aan de zijde van de meerderheid) die 
elkaar met het oog op de aanstaande 
ene CVP-lijst met enige liefde zouden 
moeten bejegenen, zijn daartoe met in 
staat Dat bleek nog maar eens op de 
jongste zitting van 21 juni 
Een en ander in verband met verhaal-
belastingen bezorgde de meerder
heid krampen De schepen van open
bare werken had n a v het verbreden 
van sommige straten beloften gedaan 
aan de bewoners, wat met overeen
stemde met de opvattingen van alle 
leden van de meerderheid Jef Pattyn, 
VU-gemeenteraadslid, was flink op 
dreef toen hij de onenigheid in de 
meerderheidsrangen en het onsamen
hangende in de gedane beloften aan 
de kaak stelde Hij stelde een amende
ment voor waarbij de verhaalbelas-
tingen alleen behouden blijven bij het 
aanleggen van nieuwe straten en met 
bij verbreding, aanpassing of vernieu
wing De meerderheid voelde zich 
kennelijk in het nauw gedreven en 
aanvaardde dit amendement om het 
m kommissie verder te onderzoeken 

11-JULIVIERING 

Van de manifestaties in het kader van 
de 11 -juliviering bevelen wij er twee 

heel in het biezonder aan Op vrijdag 
2 juli spreekt Andre Monteyne, lid van 
de Brusselse agglomeratieraad, over 
de problematiek van de Brusselse Vla
mingen De voordracht heeft plaats in 
de zaal Oud Gemeentehuis, Emelgem-
seplein De organizerende vereni
gingen zijn VTB-VAB, Davidsfonds 
Emelgem en Izegem en V V B Andre 
Monteyne heeft al talnjke publikaties 
over Brussel op zijn naam Hij is een 
van de specialisten in de VU inzake 
deze materie Wij verwachten dan 
ook dat zoveel mogelijk leden en 
lezers van dit blad op deze avond aan
wezig zullen ziin 

Van 3 tot 9 juli heeft in de biblioteek 
van de Papestraat in de leeszaal, een 
tentoonstelling plaats van werken 
over de Vlaamse Beweging De ten
toonstelling IS vrij toegankelijk telkens 
op de openingsuren van de biblioteek 
Warm aanbevolen 

W U TE IZEGEM 
EN TE KACHTEM 

Voor de derde keer dit jaar verschijnt 
onze lokale « WIJ » Wij maken van de 
gelegenheid gebruik om alle mede
werkers en bussers hartelijk dank te 
zeggen En niet in het minst ook de 
vele stille steuners Wij hopen dit num
mer in alle bussen te kunnen versprei
den voor 2 juli Wie met tijdig een num
mer ontving, verwittige een bestuurs
lid En zoals steeds zijn natuurlijk alle 
op- en aanmerkingen welkom 

BEVLAGGINGSAKTIE 

LAERT, Prinsessestraat 110 (tel 
3053 80) of bij Gaston Pynket 
Vlaams Huis (tel 303663) 

IJZERBEDEVAART 

Wie deel wil nemen aan de 7e Voet
tocht naar Diksmuide, voor de 49e 
IJzerbedevaart van 4 juli, mag nu 
met meer aarzelen Hij moet onmiddel
lijk inschnjven bij Gaston Pynket, 
Vlaams Huis 

VLAK VOOR DE VAKANTIE 

Vlak voor Uw jaarlijkse vakantie kan 
U nog iets belangrijks doen het kies-
fonds van VU-lzegem een steuntje 
verlenen Schrijf een bedrag over op 
prk 465-0134301-85 van VU-lzegem, 
met de vermelding «voor het V U -
kiesfonds » Uw steun is onze kracht ' 

KORTRIJK 

WIJ IN KORTRUK 

De afdeling Kortnjk verspreidde haar 
ledenblad op 4 000 exemplaren als uit
nodiging naar het Elf Julifeest en als 
voorbereiding op de gemeenteverkie
zingen Wie het nummer met ontving 
kan dit bestellen in 1302 of nog beter 
lid worden door 120 fr te storten op 
460-0288901-75 van V U Kortrijk 

ELF JULIHERDENKING 

Op 11 juli gaat in 1302 om 20 uur de 
jaarlijkse herdenking door Als gast
spreker komt Emiel Vansteenkiste, 
volksvertegenwoordiger uit Oosten
de Bovendien wordt de avond samen 
doorgebracht in de aangepaste sfeer 
Alle Vlamingen uit Kortrijk worden ver
wach t 
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In een demokratie is, in beginsel, alles 
voor iedereen toegankelijk. Alle ambten 
kunnen door iedereen ingenomen wor
den. Geen funkties zijn voorbehouden 
voor de zonen en dochters uit een of 
andere klasse. En dat is niet alleen zo 
voor betrekkingen in overheidsdiensten. 
Dat is, eveneens in beginsel, ook waar 
voor de private sektor. Want zelfs al blijft 
het daar een aanbeveling de zoon of de 
dochter te zijn van XYZ, niet weinig talrijk 
zijn de mensen die tot de hoogste funk
ties opgeklommen zijn zonder voornoem
de aanbeveling Het geïnvesteerd kapi
taal moet renderen en het kan alleen ren
deren als het beheerd wordt door de 
bekwaamste koppen. De industne haalt 
zich de bekwaamste koppen waar deze 
te vinden zijn. Ongeacht hun herkomst. 
Of toch niet? Zou er tussen bekwaam
heid en sociaal milieu toch een verband te 
leggen zijn ? Het antwoord op deze vraag 
is, zoals veel in onze huidige Westerse 
maatschappij, niet met een zwart-wit-teke-
ning weer te geven. Er zijn direkteurs-ge-
neraal wiens vader helemaal onderaan de 
sociale ladder stond. Er zijn mislukkelingen 
wiens vader helemaal bovenaan de socia
le ladder stond. Maar, zoals gezegd, deze 
wit-zwart-voorstelling is eerder een bouta
de dan een volledig antwoord. De weg 
naar de top is niet voor iedereen even 
steil. Dat wordt bewezen door een recent 
verschenen boek dat Lieven Vandekerck-
hove, assistent KUL, en Luc Huyse, hoog
leraar KUL, bij de Standaard Weten
schappelijke Uitgeverij lieten verschijnen 
onder de titel «In de buitenbaan ». 

Voorliggend boek schenkt aandacht aan 
iets waaraan voordien door niemand aan
dacht geschonken werd : De loopbaan 
van zonen en dochters uit arbeidsgezin-
nen die een universitair diploma gehaald 
hebben. Het blijkt, zoals de auteurs het 
stellen, dat wie uit een arbeidersgezin 
komt, na het verlaten van de universiteit 
en in vergelijking met gediplomeerden uit 
de toplaag van de bevolking, vele hinder
nissen op zijn weg vindt, met een grote 
kansen-ongelijkheid af te rekenen heeft 
en dus in feite de «buitenbaan» loopt. 
Omwille van de duidelijkheid en voor wie 
met de atletiek-wereld niet vertrouwd is : 
De buitenbaan is de buitenste loopbaan 
van een piste rond een stadion. Deze 
baan is uiteraard langer dan de binnen-
baan. 
Het tot stand brengen van een rechtvaar
diger maatschappij is lange jaren een der 
doelstellingen geweest van onze onder
wijspolitiek en vooral de arbeidersbewe
ging verwachtte in dit opzicht veel van de 
demokratizering van het onderwijs. Wan
neer voldoende kinderen uit arbeidersge
zinnen universitaire studies konden doen, 
dacht men, zou de maatschappij als van
zelf een andere en rechtvaardiger struk-
tuur krijgen. Die hoop is niet in vervulling 
gegaan, o.i. omdat hij niet gerechtvaar
digd was. Het zat er met in. Het kon er 
dus bezwaarlijk uit te voorschijn komen. 
Van de gang naar een rechtvaardiger 
maatschappij hebben de auteurs Vande-
kerckhove en Huyse een belangrijk as-
pekt bestudeerd : De kansen van universi
tair gediplomeerde arbeiders-kinderen na

dat ze hun diploma behaald hebben en dit 
'm vergelijking met gediplomeerden afkom
stig uit de toplaag van de bevolking. Het 
resultaat van hun studie: minder sociale 
stijging dan over het algemeen wordt ver
wacht en geen toegang tot de vitale posi
ties in de sociaal-ekonomische sektor. 
De auteurs trokken ook konklusies; In 
verband met de Belgische onderwijspoli
tiek tussen 1953 en 1975, in verband met 
de werking van de Dienst voor Studietoe
lagen, in verband met de toegankelijkheid 
van de vrije beroepen en de topfunkties 
in het bedrijfsleven en in verband ook met 
de onderwijsvisie van de arbeidersbewe
ging. 

Niet iedereen zal het met alle konklusies 
van de auteurs eens zijn. Deze konklusies 
gaan niet zelden zeer ver en o.i. te ver. 
Maar ook vOor wie andere besluiten trekt, 
zal «In de buitenbaan» een belangrijk 
boek blijven, een studie die we daarom 
een ruime verspreiding wensen omdat ze 
ons een kijk geeft op een belangrijk 
aspekt van de innerlijke samenhang van 
de Westerse maatschappij. Een maat
schappij, en dit is geen besluit meer van 
de auteurs, wel van ondergetekende, die 
we moeten blijven verdedigen, hoeveel er 
ook nog aan te sleutelen valt. Al was het 
maar om te beletten dat de enige sleutel 
die overblijft die van een psychiatrische 
kliniek voor andersdenkenden zou zijn I 

Willy Cobbaut 
Lieven Vandekerckhove en Luc Huyse — «In 
de buitenbaan > — Standaard Wetenschappe
lijke Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam 1976 
- 207 biz. - 320 Fr. 
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ARBEIDSONGEVALLEN OP DE WEG NAAR 
EN VAN HET WERK (I) 

De wetgeving op de arbeidsongevallen voorziet niet 
alleen een vergoeding voor ongevallen op de plaats van 
de tewerkstelling, maar eveneens voor de ongevallen op 
de weg naar en van het werk. 

Omschrijving 
Art. 8 van de wet van 10 apnl 1971 omschrijft het begrip 
« weg naar en van het werk » als zijnde « hét normaal tra-
jekt dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn ver
blijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en 
omgekeerd ». Dit trajekt, nog steeds volgens de bepaling 
van de wet, begint zodra de werknemer de dorpel van zijn 
hoofd- of tweede verblijf verlaat en eindigt zodra deze 
weer overschreden wordt 

De werknemer wordt geacht zich eveneens op de weg 
naar en van het werk te bevinden wanneer hij o.m. 

— aldaar, zelfs buiten de arbeidsuren, met de uitdrukkelij
ke of stilzwijgende toelating van de werkgever, een 
opdracht vervult als vakbondsafgevaardigde of ver
tegenwoordiger van de werknemers, 

— een vergadering van de ondernemingsraad of van het 
komitee bijwoont; 

— met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating van de 
werkgever vormingslessen bijwoont welke tijdens de 
normale arbeidsuren plaatshebben. 

Uitbreiding 
Met.-weg naar en van het werk» wordt gelijkgesteld het 

trajekt: 

1. van het werk naar de plaats waar de werknemer zijn 
eetmaal neemt of het zich aanschaft, en omgekeerd; 

2. van het werk naar leergangen die de werl<nemer volgt 
met het oog op beroepsvervolmaking en van die plaats 
naar zijn verblijfplaats; 

3. van de plaats van tewerkstelling voor een werkgever 
naar de plaats van tewerkstelling voor een andere 
werkgever; 

4. van het werk naar de plaats waar het loon uitbetaald 
wordt, en omgekeerd; 

5. om tijdens de opzeggingstermijnen en met toestem
ming van de werkgever een nieuwe betrekking te zoe
ken ; 

6 om zich, zelfs buiten de werkuren, naar zijn vroegere 
werkgever te begeven om sociale dokumenten te bren
gen of af te halen, evenals klederen of werkgerief, en 
omgekeerd, 

7 om van de aanwervingsplaats te gaan naar de plaats 
van het werk i.v.m. ondernemingen voor het laden, los
sen en behandelen van waren in de havens, opslag
plaatsen en stations, en i.v.m. ondernemingen voor 
scheepsherstelling, als vooraf geen arbeidsovereen
komst IS gesloten. 

8. voor zeelieden tussen het aanwervingsbureau en het 
waterschoutsambt; 

9 van de plaats waar de huisarbeider grondstoffen e.d. 
bewerkt naar de plaats waar hij die produkten afhaalt 
of levert, en omgekeerd. 

Cw. 

•I-e 
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DOKUMENTATIE | 

Het verlenen van sociaal dienstbetoon behoort 
tot een van de vele terreinen waarop verkoze-
nen aktief moeten zijn. Zij kunnen op dat ter
rein in belangrijke mate worden bijgestaan 
door een tweede kategorie mensen: de sociale 
werkers. 

Geplaatst tegenover het kompleks geheel van 
wetten en verordeningen vandaag, is sociaal 
werk evenwel met langer het terrein voor kort
stondig amateurisme. De wetten, de sociale 
zekerheidswetten en de andere, vergen een 
deskundige aanpak van de gestelde proble-

Politieke partijen hebben derhalve tot plicht 
hun mensen te ruggesteunen. Dat is niet alleen 
noodzakelijk omdat vele verkozenen op juri
disch en sociaal gebied leken zijn, maar vooral 
is dat noodzakelijk omdat elke gemaakte fout 
een zware financiële weerslag kan hebben. 

Om verkozenen en sociale werkers behulp
zaam te zijn, werd enkele jaren geleden het 
Oostvlaams Centrum voor Dienstbetoon en 
Naschoolse Vorming opgencht Provinciaal 
voorzitter van het OCDNV is volksvertegen
woordiger dr. R. Van Leemputten. Provinciaal 
sekretaris is Willy Cobbaut, voor de lezers van 
deze bladzijde geen onbekende Het OCDNV 
wordt elk jaar door het provinciebestuur van 
Oost-Vlaanderen gesubsidieerd. 

Een der aktiviteits-terreinen van het OCDNV is 
dus het sociaal dienstbetoon. Om verkozenen 
en sociale werkers, politieke en sociale organi-
zaties behulpzaam te zijn bij het uitbouwen van 
het sociaal dienstbetoon, werd de rijke erva
ring van verschillende jaren sociaal werk op 
tekst gezet en uitgegeven. Deze tekst is 

AKTIEF 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
gegroeid uit de voorbereidende nota's van vele 
les-avonden, aangevuld met de ontelbare vra
gen en opmerkingen van de mensen die 
bedoelde les-avonden kwamen bijwonen. De 
abonnenten op het «Tijdschrift voor Sociaal 
Dienstbetoon » kregen deze tekst reeds toege
stuurd. Deze brosjure wordt nu ook ter be
schikking gesteld van belangstellenden, die 
geen abonnent zijn van het TvSD. 

Wij kunnen niet anders dan U deze brosjure 
ten zeerste aanbevelen. Een overzicht van de 
inhoud zal U duidelijk maken waarom. Na een 
inleiding i.v.m. het sociaal dienstbetoon in het 
algemeen, worden achtereenvolgens bespro
ken . de verschillende soorten zitdagen, de juis
te wijze waarop publiciteit kan en moet ge
maakt worden, het inrichten van een advies
centrum, het werken met mensen die direkt tus
senbeide kunnen komen bij de betrokken 
dienst, parastatale of ministerie, het verzame
len en ter beschikking stellen van dokumenta-
tie en, als slot van het eerste deel, de taak der 
arrondissementele en lokale verantwoorde
lijken voor dienstbetoon. Het tweede deel van 
de hier voorliggende brosjure behandelt de 
sociale werker als dusdanig en de manier waar
op hij moet werken. 

Wij hebben zelden een tekst onder ogen gekre
gen waarin het sociaal dienstbetoon op een 
dergelijke grondige en door de praktijk verant
woorde manier werd behandeld als in deze 
brosjure van Willy Cobbaut We bevelen deze 
OCDNV-publikatie dan ook ten zeerste aan ter 
lezing... en ter herlezing ! 

He. 

Willy Cobbaut — -Aktief sociaal dienstbe
toon- — Uitgave van het Oostvlaams Cen
trum voor Dienstbetoon en Naschoolse Vor
ming — 22 bIz. — Prijs: 25 fr, over te maken 
op prk 000r0914764r54 Cobbaut, Bosstraat 2, 
9391 Baardegem. 

VAKANTIE-ARBEID 

Niet alleen omdat het wettelijk 
verplicht is, maar evenzeer in hef 
belang van de betrokkene, dienen 
studenten die vakantie-arbeid ver
richten een schriftelijke overeen
komst te eisen. Een model-kon-
trakt voor werkstudenten kan gra
tis verkregen worden op eenvoudi
ge aanvraag te richten tof hef Pro
vinciaal Sekretariaat van hef 
OCDNV, pra Willy Cobbaut, Bos
straat 2, 9391 Baardegem. Tel. 
052x6435.54.52 (na 18 u.). 
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« Altijd was er weer dat water 
dat alle schuld afspoelde, 
maar dat ook de ondergang bracht» 

Met de roman Robinson heeft Doeschka Meijsing haar prozadebuut 
van 1974, De hanen en andere verhalen bevestigd Op het eerste 
gezicht zou je haar nieuwe verhaal tot de jongemeisjesliteratuur kun
nen rekenen Die bewering hoor je nog al eens in Hollandse literaire 
kringen waar men zich een beetje smalend uitlaat over Meijsings jon
ge schrijverschap 
De hoofdfiguur met de jongensnaam Robinson is een zeventienjang 
meisje ze is de dochter van een zeekapitein Haar moeder speelt 
samen met de rektor van de school waar Robinson haar intrede doet, 
ae rol van de volwassene Ze is een alomtegenwoordige spelbreek-
ster 
Het meisje draagt een jongensnaam omdat haar vader zo graag een 
jongen gehad had die hij naar de avontuurlijke eilandbewoner van 
Daniel Defoe had willen noemen 
De jongen die op haar verliefd word t heet zomaar met toevallig 
Daniel Hij is de neef van de rektor Op school vinden beide jongelui 
een bondgenote in de lerares Duits Johanna Freida De associatie 
met de naam van Arthur Van Schendels fregatschip Johanna Maria 
ligt voor de hand Robinson legt onmiddellijk het verband de lerares 
belichaamt het avontuur dat ook in Robinsons vader de zeekapitein 
gestalte knjgt Die vergelijking behoort tot een van de vondsten van 
het boek en brengt in een verder stadium van het verhaal beide figu
ren de lerares en de zeekapitein in een liefdesverhouding samen 
Die liefde betekent ook het einde van de roman Johanna Fre'da de 
anarchistische lerares wordt door de rektor van school gezonden 
Ook Daniel verdwijnt Je kan met zeggen dat hij werkelijk verliefd 
was op Robinson Hij speelt in het hele gebeuren de rol van een klei
ne duivel hij gelooft trouwens in het bestaan van de duivel en duldt 
met dat de leraar godsdienst de betekenis van de duivel herleidt tot 
het kwaad in de wereld en « daarna vertaalt in dat soort toverwoor
den als Vietnam of multinationals» 

Doeschka Meijsing blijkt zich los te maken van de ideologische sche
ma s die het politieke substraat vormen van het hedendaagse den
ken Ze brengt opnieuw het mysterie in het bestaan De werkelijkheid 
verschijnt als een onkontroleerbare wereld waarin krachten werken 
die aan de greep van de rede ontsnappen Ik onthoud me ervan o\/er 
die visie een oordeel te vellen Ik stel alleen vast dat m het proza van 
Doeschka Meijsing een heel andere vorm van literair denken naar 
voren komt dat ik bij gebrek aan een betere stem neoromantisch 
zou willen noemen 
Het stramien van de roman bestaat uit de psychologische verhoudin
gen tussen de personages, die in verschillende vlakken liggen Robin
son en Daniel vormen een soort bondgenootschap tegenover de 

POËTISCH PROZA 

VAN DOESCHKA 

MEIJSING 
wereld van de volwassenen het zijn twee jonge samenzweerders 
Robinson speelt hierbij een vrij passieve rol Zij is in bepaalde opzich
ten de spil van het wereldje, zij beweegt zich in een doolhof ze 
bevindt zich middenin het gebeuren en toch loopt ze erin verloren 
Zoals haar naam het zegt, is ze een eiland «Zij Robinson voerde 
het tableau vivant op het bewegingloze nummer waaromheen heel 
de rest heel het grote wereldcircus draaide » Ze bevindt zich in een 
situatie die ze met gewild heeft 
Het tema van het chaotische wereldgebeuren en van het isolement 
wordt ook verzinnebeeld in het schoolgebouw dat vergeleken wordt 
met een labynnt « Boven die hal rond die hal stolde de school tot 
een labyrint van glas In een dichte geheimzinnige kamer zat een grij
ze man die rector was maar voor hetzelfde geld als stier minotaurus 
gezien kon worden die maagden en jongelingen verslond of het mets 
was » Elders vergelijkt Robinson de school met «Een groot en inge
wikkeld aquarium waarin de grootste vis op de andere vissen lette 
om te voorkomen dat Moby Dick zou komen om chaos en wanhoop 
te verspreiden » 

Tegenover die school of die werkelijkheid staat het verlangen naar 
de wijde wereld Zoals gezegd wordt dat tema belichaamd in de figu
ren van Robinsons vader en in Johanna Freida Dat gevoel vormt de 
hoofdtrek van Robinson zelf •• Het was eens haar droom geweest in 
een ruimte vol mensen te komen over haar schouder te kijken en in 
de menigte feilloos diegene te ontdekken die alle verdere ontmoe
tingen overbodig zou maken - Om die reden bracht Daniel met de 
blauwe ogen onder «het ravenzwarte haar» het meisje in de war 
De volwassenen zijn in Meijsings verhaal met sterk omlijnd ze wor
den vastgespijkerd in een onwnkbare rol Al wordt het hele verhaal 
gedragen door een psychologische onderbouw toch kun je de 
roman bezwaarlijk tot het psychologische literaire genre rekenen De 
hoofdfiguren zijn immers twee jonge mensen die amper de kinderja
ren ontgroeid zijn Door de keuze van twee onvolwassenen knjgt de 
auteur de nodige ruimte om het mystene of het irrationele in haar 
wereld te laten binnenvloeien Daarom schreef bijvoorbeeld ook 
Alain-Fourmer een roman over jonge mensen en gaf hij nieuwe kan
sen aan het poëtische verhalend proza 

Alle vergelijkingen terzijde gelaten wat betreft het literaire peil is de 
literaire situatie waarin het Nederlandse verhalend proza zich thans 
bevindt met dezelfde als in het Frankrijk van het begin van deze 
eeuw toen Alain-Fourmer zich voorgenomen had als reaktie tegen de 
realistische roman een verhaal te schrijven in poëtisch proza Meij
sing IS er wel in geslaagd in het vergrijsde proza van het hedendaag
se Hollandse realisme van schrijvers als Kooijman Matsier of Don
kers voor het gevoel van het met meer betrokken zijn op het gebeu
ren om ons heen een dichterlijke vanant te scheppen 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Y bl3 
Doeschka MEIJSING, 

z 
Robinson, Amsterdam, Querido, 1976, 115 

Onbarmharhig blijft de zon verder schijnen Ook landbouwers klagen en voorspellen mets goed voor 
dit najaar Alles wat leeft heeft vocht nodig Ook deze felle mannen die met blote tors even verpozen bij een 

koele Kola 

' Meervoud» heet het nieuwe tijd
schrift dat de groep «Arbeid» sinds 
begin dit jaar uitgeeft Tot op heden is 
dit dnemaandelijks blad twee keer ver
schenen met bijdragen over diverse 
volksnationale bewegingen zo kwa
men reeds Corsika Baskenland India
nen in Zuid-Amenka Bretanje en de 
Elzas aan de beurt 
Vooral het dossier «Corsika» ver
schenen in het eerste nummer biedt 

een interessante historische achter
grond en bij ons weinig gekend feiten
materiaal over de Corsikaanse natio
nale heropleving Beweging die thans 
weer volop in het daglicht staat nu het 
proces tegen een van de Corsikaan
se voormannen dr Simeoni te Parijs 
aan de gang is 
De artikels over Baskenland geven 
vooral een — overigens met altijd 
even overzichtelijk — beeld van de 
recente ontwikkelingen in Euzkadi 
In verband met de Bretoense ontvoog-
dingsstrijd ging «Meervoud» praten 
met een aantal mensen die sinds 
jaren opkomen voor kulturele en so-
ciaal-ekonomische ontvoogding van 
de Keltische minderheid in Franknjk 
Komen aan het woord de zanger 

Glenmor (die onlangs te gast was op 
de VUJO-happening «Euranje») taal
geleerde Per Denez en een Bretoens 
priester 
Waar we het met altijd eens zijn met 
de duiding van bepaalde bijdragen, 
dient gezegd dat het blad waardevol 
feitenmatenaal brengt over nationale 
bevnjdingsbewegingen die in Vlaande
ren — en zelfs in Vlaams-nationalisti-
sche middens — nog steeds te weinig 
gekend zijn 

Redaktie en administratie Lekker-
beetstraat 6 - 8500 Kortr i jk. 
Te verkri jgen door stort ing van 100 
fr (4 nummers) op PRK 000-1132412-
34 van Axel Buyse, 8520 LAUWE, 
met vermelding « Meervoud » 

EEN B O E K O V E R P R O U S T 

In de reeks «Genie en wereld » uitge
geven door Heideland-Orbis is een 
nieuw deel verschenen gewijd aan de 
Franse auteur Proust Het is de Neder
landse vertaling van de oorspronkelij
ke Franse uitgave Deze zeer verzorg
de reeks is rijkelijk geïllustreerd Dit is 
ook het geval met onderhavig boek 
dat talrijke fo tos en reprodukties van 
dokumenten bevat Naar de gebruike
lijke formule hebben een aantal au
teurs ieder een bepaald aspekt van 
het leven de persoonlijkheid en het 
oeuvre van Proust belicht Dit boek 
geeft ons dus met de klassieke levens
beschrijving maar wel een tiental stu
dies o m ook over Proust en de schil
derkunst Proust en de muziek enz 
We zullen hier met al de namen 
opsommen van de medewerkers On
getwijfeld IS Proust met alleen een 
groot schrijver geweest maar ook 
een merkwaardige persoonn» heid 
Voor wie belang stelt in de auteur van 

«A la recherche du temps perdu» is 
deze publikatie beslist boeiend en inte
ressant Ze IS dit minder als een eer 
ste kennismaking met Proust omdat 
verondersteld wordt dat men reeds 
vertrouwd is met het onderwerp 
Voor liefhebbers van de Franse litera
tuur en bewonderaars van Proust is 
dit een mooi en belangwekkend boek 
dat aanbevelenswaardig is 

F v d E 

Genie en Wereld Deel 28 Proust 
Uitgave Heideland-Orbis Prijs ge
bonden 525 fr (Reeks-pnjs 435 f r ) 

D E Z O N D E B O K K E N 

Op 10 februari 1924 had te Leuven 
een grote amnestiebetoging plaats 
Dit gaf aanleiding tot Waals protest 
tot incidenten en tot een konflikt tus
sen het KVHV en de Akademische 
Overheid Konflikt dat besloten werd 

met een verbod van het Verbond en 
het wegzenden van een aantal stu-
dentenleiders van de umver hteit 
Over dit konflikt verscheen toen een 
brochure van een tachtigtal bladzij
den Later heeft Paul Lebeau in zijn 
roman « De Zondebok » eveneens dit 
konflikt ten tonele gevoerd Enkele 
jaren geleden hebben wij in ons blad 
uitvoerig gehandeld over de geschie
denis van deze studentenrevolte 
(«Strijdbaar Leuven 1924-1925») 
Voor wie iets meer wil weten over die 
penode is de brochure van Paul 
Beeckman — die zelf in het konflikt 
betrokken was — in ieder geval zeer 
leerzaam en wij raden ze inzonder
heid aan de jongere nationalisten en 
aan de studenten aan zij kunnen er 
uit leren dat een vorige generatie het 
bij zijn kontestatie zeker met gemak
kelijker had dan de huidige 

P F Beeckman • De Studentenrevol
te van 1924-'25>, Nederiandsche 
Boekhandel, Kapellen - 44 biz 
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I ^ elke week een ^ S^ ^ 

Deze week geen beschouwing 
over 'n tentoonstelling, maar 't 
leunt er wel fel tegenaan. Dit 
rubriekje handelt over de in de 
galerijen en bij de privè-verdelers 
bedreven kunsthandel en vooral 
dan over 'n aardig boekwerkje 
dat er onlangs desbetreffend ver
scheen : « Beleggen en beliegen », 
van de hand van dichter-essaylst 
Freddy de Vree, die als vaardig, 
full-time kunstkenner de interna
tionale plastische kunsten voor 
de BRT (3de programma) volgt 
en die voortreffelijk op de hoogte 

blijkt te zijn van de vele merkantie-
le aspekten van cleze bedoening. 
Voor de leek die vaak gefasci
neerd toekijkt naar de inderdaad 
tot de verbeelding sprekende prij
zen die op de vaderlandse en 
vooral buitenlandse veilingen ge
boekt worden, is dit geschrift een 
even amusante, toelichtende als 
waarschuwende inleiding, voor 
het geval hij zich — geïnspireerd 
door zoveel geldgerinkel — ook 
op het gladde pad van de kunst-
spekulatie zou durven wagen. 
De auteur opent zijn betoog met 

een ironisch geschreven anekdo
te over een « kunst-verzamelend » 
echtpaar, een waar maar wereld
vreemd verhaal van tot mistieke 
verdorring verworden entoesias-
me (ook al omdat wezenlijke 
kunst-interesse door een algeme
ne kuituur moet geschraagd wor
den en dus geen enge fixatie mag 
zijn, hoe aktief die ook beleefd 
wordt). In dit verhaal beleeft de 
lezer tevens een speelse tocht 
doorheen de pittoreske opeenvol
ging van ismen, stijlen en koncep-
ten die elkaar zo welig opvolgen. 

BOEKJE OPEN OVER 
HET KOPEN VAN KUNST 

STIJGEND SUKSES EN 

PRIJZEN 

In de volgende hoofdstukjes gaat 
De Vree meer exakt op zijn 
materie in : de stijgende populari
teit en prijzen van de aktuele 
kunst. Het is een rijk met bijna 
onwaarschijnlijk lijkende feiten ge
stoffeerd verhaal, waarin de 
grootste kapitaalsverrichtingen, 
de fabelachtigste beveiligings
technieken en snobistische esbat-
tementen geciteerd worden met 
flink wat relativerende en sociaal-
kritische kommentaar. Het stij
gend sukses, ook op demokra-
tisch peil, van de moderne kunst 
schrijft de auteur vooral toe aan 
het feit dat, al komt er geld (en 
vaak veel) aan te pas, het «zich 
sieren met kuituur» (zonder men
tale inspanning !) in het bereik van 
velen is gekomen. Daarenboven, 
zegt h i j : « Kunst wordt meer en 
meer in groepsverband bekeken 
en gekocht op vernissages, op 
kunstmarkten. Bij het kopen is 
men veilig met velen; bij het 
appreciëren staat men echter al
leen, als enkeling tegenover het 
werk.» Op zichzelf al een behar-
tenswaardige konstatatie. 

In een goed georganiseerde dea
lerswereld is het logisch dat de 
prijzen de vraag volgen of zelfs 
stimulerend vooraf gaan. De aan
gehaalde prijzen liegen er met om 
en zijn door geen enkele andere 
vorm van investeren ook maar te 
benaderen (een Tinguely in 1959 
slechts 3.000 frank nu tenminste 
200.000, Jasper Johns bijna 100 
maal in prijs gestegen, enz.) En 
het zal nog wel even zo blijven 
duren, meent de schrijver: « Mo
derne kunst wordt nu duur be
taald omdat de kopers er niet 
alleen de smaak van te pakken 
hebben, maar ook omdat de om
zet zo groot is dat een recht
streekse instorting van de markt 
met voor de deur kan staan': veel 
waardeloze prullen blijven op vei
lingen hoge prijzen behalen om
dat een bepaalde kaste van 
achterlijke maar rijke mensen niet 
ophoudt ermee te sjacheren of 
de marktprijzen artificieel in stand 
te houden». 

Kunst is altijd een produkt van 
een mengeling van emotie en 
luxe. Vanuit deze optiek acht de 
schrijver bepaalde (hoge) prijzen 
aanvaardbaar en zelfs verant-
woordbaar, maar tegelijk breekt 
hij een lans voor het beginnen 
met een verzameling van logisch. 

zelfs goedkoop maar met liefde 
gekocht werk : « Kunst bezit een 
magie die los staat van geld ». Als 
de prijzen ervan nadien loodrecht 
de hoogte ingaan dan is dat een 
terechte beloning voor de gevoe
ligheid en de bereidheid van de 
koper, immers: « De hoge prijzen 
die nu gevraagd worden voor 
werken van Arman of Yves Klein 
veranderen niets aan hun emoti-
naliteit, aan hun oprechtheid ». 

DE VOORWAARDELIJKE 

WIJZE 

Het blinkende goud van anderen 
inspireert velen tot de te late ver
zuchting : «Had of was ik 
maar...» In de kunst ligt het net 
zo, de benijdende uitroepen zijn 
er niet van de lucht: «Had ik 
maar in de tijd van Cézanne 
geleefd, was ik maar verzame
laar, had ik maar 'n galerij, was ik 
maar zo'n kunstenaar». Freddy 
de Vree stelt het scherp met 'n 
tegenvraag. Toen u 15 jaar gele
den een nieuwe auto kocht, waar
om het geld dan niet besteed aan 
b.v. een egaal bestreken doek 
van Klein, of een onbeschilderd 
doek met een kerf van Fontana 
(u zou niet alleen blijk van gevoe
ligheid en kennis van zaken gele
verd hebben, maar nu ook miljo
nair zijn). Hij stelt het ook duide
lijk : «In een wereld van geld, in 
een kunstwereld die om het 
marktsysteem draait, bestaan er 
geen kijkers: het publiek wordt 
gevormd door kopers, de ande
ren zijn van geen belang». Zo 
gaat het bijna 200 bladzijden : dui
delijke analyses, agressieve bena
dering, intelligente ontledingen. 
Freddy de Vree legt het galerij
en dealerwereldje dat hij tot in de 
finesses kent op geëngageerde 
wijze bloot, met vele feiten, histo-
rietjes, inside information, vrijpos
tigheden en een sappige dosis 
borrelpraat waarbij paard en man 
genoemd worden. 

Voor de leek op het gebied van 
de moderne kunst geeft de au
teur een kort, maar verhelderend 
overzicht van de strekkingen na 
1945, met telkens een opsom
ming van de belangrijkste interna
tionale, Belgische en Nederland
se vertegenwoordigers. Hierbij 
worden de volgende richtingen 
behandeld: abstrakt expressionis
me, lyrische abstraktie, action 
painting, informele kunst, Cobra, 
color field painting, fluxus, figura
tieve kunst, hyperrealisme, indivi

duele mythologie, kinetische 
kunst, konceptuele kunst, land 
art, matière, minimal art, mono
chrome schilderkunst, narratieve 
kunst, neokonstruktivisme, nieuw 
realisme, op art, pop art en zero. 
Met daarbij nog een verhelde
rend hoofdstukje over de « kunst 
in meervoud», multiple, enz. (ook 
weer een goed essay met een 
explikatieve inhoud, o.i. evenwel 
te weinig kritisch tegenover de 
vele misbruiken die vooral hier 
welig tieren). 
Kortom, «Beleggen en beliegen» 
is een fijnzinnig en humorvol ge
schreven boekje boordevol feiten 
en informatie, waar de leek kunst
liefhebber alleen maar baat bij" 
heeft en dat door de meer ingewij
de kenner met genoegen gelezen 
zal worden. Freddy de Vree heeft 
hier een originele bijdrage gele
verd tot de moderne kunstge
schiedenis met ook een sociolo
gisch en kultuur-kntisch interes
sante impakt. Ronduit aan te be
velen dus. 

Beleggen en bedriegen, Freddy 
de Vree, 190 biz., Manteau Info 
pocket, Uitgeveri j Manteau, 
Brussel & Den Haag. 
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HOLLYWOOD, 
HOLLYWOOD 
«That's entertainment, part one», 
een in 1974 door Jack Haley 
(gehuwd met Liza Minelli) gereali
seerde montagefilm van fragmen
ten uit 50 jaar MGM-musicals, 
kende een enorm groot publiek 
sukses. Het Hollywood van we
leer bleek voor het huidige M G M 
winstgevender dan hedendaagse 
filmprodukten. Een vervolg lag 
dan ook voor de hand. 
Deze nieuwe bloemlezing van het 
Hollywood van weleer zorgde op 
het' recente festival van Cannes 
voor een glansvolle opening. De 
77-jarige Fred Astaire en de 63-ja-
rige Gene Kelly stelen in deze film 
de show, vooral daar zij boven
dien met «hedendaagse» pasjes 
en beschouwingen de fragmen
ten aan mekaar praten. Gene Kel
ly stond zelf in voor de regie van 
deze fragmenten, waarin de twee 
filmvrienden voor het eerst sa
men te zien zijn sinds «Ziegfeld 
Follies » in 1946. In deze fragmen
ten ontbreekt natuurlijk de zwie
righeid, het echt dynamisme en 
de lenigheid van weleer. Met een 
monkelende, wat zelfspottende 
glimlach zetten ze voorzichtige 
pasjes, hierdoor het kontrast met 
vroeger niet verdoezelend, in
tegendeel. Het is alsof ze hier
door extra willen duidelijk maken 
dat het Hollywood van de echte 
musical onherroepelijk voorbij is. 
Kameraadschappelijk, nostalgiek 
mijmerend, weemoedig om wat 
niet meer kan, maar tegelijk relati
verend, sluiten ze samen een 
periode af. Een periode die wel 
het hoogtepunt in hun leven zal 
geweest zijn. In een interview te 
Cannes verklaarde Gene Kelly 
dat, wanneer er voor de musical 
naar het Hollywoodse traditionele 
patroon geen plaats en tijd meer 
is, dit niet zozeer is omdat er 
geen talenten voor dit g^nre 
meer zouden zijn, noch omdat de 
smaak van het publiek zou zijn 
veranderd, maar vooral omdat de 
tijden veranderd zijn en de mu
ziek anders is geworden. Een 
vaststelling waar niet aan te tor
nen valt, van een man die weet 
waarover hij het heeft. 
Alhoewel een vervolg op «That's 
entertainment, part one », is « Hol
lywood, Hollywood» toch enigs
zins anders van opzet. Dit keer 
wordt er om te beginnen niet 
zozeer getracht een overzicht te 
geven van 50 jaar musical, als wel 
de essentie weer te geven van 
wat de musical zoal inhield aan 
show, koreografie, dans, muziek, 
zang, dekorkonstrukties, kleur- en 

lichtelementen, enz. Het geheel 
van dit alles was inderdaad een 
soort «entertainment» dat van
daag de dag gewoon niet meer 
kan worden gerealizeerd. 
Ten tweede werd, zoals de titel 
het zelf zegt, het eertijdse Holly
wood in zijn geheel geviseerd, 
zodat men naast de musical-frag
menten, die nog wel de hoofd
schotel uitmaken, ook vergast 
wordt op fragmenten uit niet muzi-
kale-films, vooral dan komedies. 
Aldus schuift niet alleen een plei-
ade van musical-vedetten aan het 
oog voorbij (zoals Cyd Charisse, 
Judy Garland, Maurice Chevalier, 
Esther Williams, en nog anderen, 
naast natuurlijk de reeds genoem
de Gene Kelly en Fred Astaire) 
maar ook Laurel en Hardy, de 
Marx Brothers, Abbott en Costel-
lo, evenals eertijdse Hollywood-
sterren als Greta Garbo, Clark 
Gable, Spencer Tracy en Katheri-
na Hepburn, krijgen hun plaatsje 
in deze oog- en oorstrelende mon
tagefilm. 

Origineel en met te missen is 
tevens de generiek van deze film 
die een bloemlezing is van al die 
fraaie generiekstijlen uit de jaren 
'30-'40. 
Wie reeds «That's entertainment, 
part one» gezien heeft, zal wel
licht minder verrast en overrom
peld worden door het spektakel 
dat hij hier te zien krijgt. En het is 
ook wel zo dat de indrukwekken
de feesttaart van het eerste deel 
nu een wat weemoediger na
smaak achterlaat. Wellicht omdat 
men nu pas beseft dat men 
achteromkijkt naar een periode 
die werkelijk definitief voorbij is. 
Naar een soort droomkinema dat, 
zoals Ronme Pede schreef in zijn 
Cannes-verslag, geen vergelijk 
heeft met de snertkinema die van
daag zovele van onze bioskoop
zalen teistert. 
Jack Haley heeft zich met zijn 
twee montagefilms een schitte
rend kompilator getoond, wiens 
liefde voor het vroegere Holly
wood overduidelijk is. Ik ben ech
ter wel benieuwd wat deze ki
neast ons in de toekomst hopelijk 
nog aan eigen werk zal te bieden 
hebben. Milde Dekeyser 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD :1945-1975 
A G G L O M E R A T I E - EN 

FEDERATIEVERKIEZINGEN 

IN HET BRUSSELSE 

Op 21 november werden de verkiezin
gen gehouden voor de agglomeratie-
raad van Brussel-hoofdstad en voor 
de gordel van federaties rond Brussel 
Het FDF was opgekomen onder de 
benaming «Rassemblement Bruxel-
lois» en het had op zijn lijsten zelfs 
een aantal Nederlandstalige overlo
pers opgenomen een aantal volksver
raders in de echte zin van het woord 
want het FDF had zich van in het 
begin als de meest-hatelijke uitdruk
king van het Frans superioriteitsge
voel van de Vlaamshaterij en de ver
drukking van de Nederlandse taal en 
kuituur getoond Alle toegevingen van 
Eyskens en zijn regenng hadden de 
Franse expansiedrang met kunnen in
tomen 

In de Brusselse agglomeratieraad be
haalde de partij der fransdolheid de 
meerderheid 44 zetels op de 83 Wat 
meer was in de Vlaamse taalgroep 
met haar 31 zetels op de 83, had die
zelfde Vlaamshatende partij twaalf ze
tels door de trukage met de zg 
«Vlaamse» kandidaten op haar lijst 

Was in Brussel de polansatie door de 
Franstaligen veel meer dan door de 
Vlamingen (die met verschillende lijs
ten opkwamen en partij stemden] vol
trokken in de randfederaties werkte 
het Brussels franskiljonisme stimule
rend in Vlaams-radikale zin De Volks
unie haalde er ca 20 % van de stem
men en werd er de tweede grootste 
part i j ' 

Het begin van het jaar 1972 zou dan 
ook a h w een nieuwe penode inluiden 
in de Vlaamse strijd Vlaanderen had 
honderd en meer jaren lang voor de 
erkenning van het territonaliteitsprinci-
pe gevochten Het «In Vlaanderen 
Vlaams» van de eerste flaminganten, 
de zelfbestuurleuze van de frontbewe
ging de eis tot bestuurlijke scheiding, 
de zo vaak nadien door nieuwlichters 
gesmade strijd voor de eentaligheid 
was er een geweest, die uiteindelijk 
moest leiden (en ook zo gedacht 
werd i)jnaar kulturele sociale, ekonomi-
qche en politieke autonomie En die er 
ZIJ het moeizaam en voorlopig onvolle
dig ook heen leidde 

In die strijd was er sedert 1945, dat het 
haar nul der Vlaamse beweging was 
midden de triomf van de unitair-Belgi-
sche restauratie, een hele weg afge
legd Een weg waaraan grote en kleine 
groepen bewegingen, personen had
den meegewerkt en elk op hun terrein 
het hunne bijgedragen De groei van 
de Vlaams-nationale partij was een 
bestendig-stijgende barometer ge
weest in die opgang naar Vlaamse 
zelfbevestiging 

Eens het eigen terrein gezuiverd, niet 
zonder daarbij stellingen te hebben 
moeten opgeven (Komen-Moeskroen 
de Voer) diende de aandacht geves
tigd te worden op het probleem van 
de toekomst, daar waar beslist zou 
worden over een federalisme met dne, 
tegen Vlaanderen, of een met twee te 
Brussel 

Vijfentwintig jaar na de zegefanfares 
van het franskiljonisme in Vlaanderen 
verklaarde een Belgisch eerste-minis-
ter in het parlement de unitaire staat 
voor dood 

De nieuwe inzet zou gaan om het 
laatste bolwerk, het beslissend objek-
tief Brussel Dat wist men daar en 
men geloofde met meer zo vast aan 
Simonets «irreversibilite » Deze twijfel 
aan de eigen macht maar ook de 
onvergeeflijke zwakheid der Vlaamse 
ministers, inzonderheid in de regenng 
Tindemans leidde tot Nols en de 
Schaarbeekse loketten 

V A N A F 1972: MALAISE. . . 

Herman Todts heeft het laatste deel 
van zijn vierdelig werk « Hoop en Wan
hoop der Vlaamsgezinden» de «onvol
tooide symfonie » geheten 
Spijtig genoeg zat — en zit er — voor 
de Vlamingen in de verdere ontwikke
ling der gebeurtenissen na de goed-
keunng van de grondwetsherziening 
en de instelling der kultuurraden wei
nig muziek in, en het lijkt in vele geval
len en op menig moment veel meer op 
een kakofonie i 

BIJ de instelling van de kultuurraden 
begon het al De enen wilden de vesti
ging in een Vlaamse stad, anderen in 

Brussel Brussel haalde het want vol
gens sommigen bleek «de Vlaamse 
aanwezigheid» aldaar een voldoende 
argument tegenover diegenen die in 
een vestiging elders een eerste stap 
tot decentralisatie zagen 
BIJ de instauratie van dit Vlaamse « kul-
tuurparlement» zongen de Volksunie-
afgevaardigden en enkele C V P - e r s 
bij het einde van de plechtigheid de 
Vlaamse Leeuw, terwijl de socialisten 
glim- of grimlachend de zaal verheten 
Van socialistische zijde was de kultuur-
autonomie trouwens ook steeds aan
gevochten geworden (althans door de 
politici een aantal vooraanstaande so
cialistische intellektuelen waren wel 
voor autonomie en zelfs voor federalis
me gewonnen i) De mate van hun 
belangstelling voor de Vlaamse proble
matiek en de effektieve autonomie 
bleek al uit hun verhouding tot de 
Vlaamse symbolen zelf dat had mets 
meer met een afwijzen van zg valse 
romantiek te doen maar school die
per Wanneer prof Thielicke zegt dat 
wie in een gebroken verhouding staat 
tot de symbolen, ook een gebroken 
verhouding heeft tot datgene wat zij 
vertegenwoordigen, dan was dit hier 
zeker van toepassing 
Van Elewijck, kultuurschepen van Ant
werpen weerde zich hardnekkig te
gen de traditionele vlag van de Vlaam
se beweging als landsvlag voor Vlaan
deren, en uiteindelijk werd de oude 
vlag van het graafschap (met de rode 
klauwen en tong) aanvaard een ana
chronisme en een bewust zich afzet
ten van de Vlaamsgezinde traditie Die
zelfde schepen van kuituur en vlagge-
specialist zou zich op dat gebied ook 

doen kennen als een klem fanatiek 
anti-flamingantje Bij een bezoek aan 
een gelegenheid ergens in de Ant
werpse omgeving zag hij een leeuwe
vlaggetje hangen in het lokaal, en toen 
hij vernam dat de baas zelf dat daar 
had gehangen liet hij verstaan dat hij 
ervoor zou zor8en dat mets of nie
mand die met de Antwerpse stads
diensten iets te maken had, daar een 
voet zou binnen zetten in de toe
komst I 

• • • 
Na de verkiezingen van 1971 had Eys
kens heel wat moeite om een regenng 
samen te stellen De grondwestsher-
ziening was blijkbaar met goed aange
komen zowel de BSP als de CVP had
den het laagste percentage stemmen 
behaald uit hun geschiedenis 
De CVP-BSP-regering die ontstond en 
die in januari voor het parlement 
kwam was al geen voorbeeld van 
koherentie en wederzijds vertrouwen 
De socialist Cools had m het Luikse de 
anti-Vlaamse Voersnaar zeer sterk be
speeld (niettegenstaande Van Eyndes 
vroegere verklaring dat socialisten en 
demokraten overal de kleine man ver
dedigen ook de Vlaamse in de Voer
streek I) Wat het Duitstalig gebied 
betreft had men de eis gesteld dat dit 
deel zou uitmaken van Wallonië «de 
weg van Eupen naar Brussel loopt 
over Luik » schreef « Le Peuple », daar
mee het Waalse annexiomsme beklem
tonend 
• 

Op 20 januan vormde Eyskens de nieu
we regering zij zou nog geen jaar 
aan het bewind blijven Wilfried Mar
tens de gewezen studenten- en VVB-
leider de man die revolutie predikte tij
dens een taalgrensbetoging, werd 
CVP-voorzitter Hij werd gesteund bij 
zijn kandidatuur door voorzitter Hou-
ben, unitanst, tegen de kandidatuur 
van Gerard van den Daele burge
meester van Gent Martens had in een 
interveiw verklaard dat hij met naar de 
Volksunie gegaan was omdat hij daar 
eeuwig in de oppositie zou zitten 
Wat meteen de grenzen van zijn 
jeugdidealisme aftekende 

Charles Nothomb, zoon van de voor 
de oorlog bekende Pierre Nothomb, 
die bevriend was met Jons van Seve-
ren en met diens ideeën van een Boer-
gondische staat zelfs sympatiseerde, 
werd voorzitter van de Waalse PSC 
Zijn bekommernis om het imago van 
zijn — zeer ineengeschrompelde — 
partij wat op te poetsen voor het Waal
se publiek (en het eigen imago erbij) 
leidde al in mei 1972 tot spanningen 
Op het vlak van de kommunautaire 
verhoudingen noteren wij vooreerst 
een oproep van het Kontaktcentrum 
van de Vlaamse verenigingen, op 11 
juli 1972 inzake Brussel Iedereen is 
akkoord maar iedereen gaat zijn ei
gen weg zonder met het voorstel reke
ning te houden (wordt vervolgd) 

c 
> 
tn 
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1 JULI 

BRT 

14 35 Ronde van Franknjk 
1855 Barbapapa 
1900 Muzieksien-special rond 

Koen De Bruyne 
1940 Mededeirngen 
1945 Nieuws 
2020 De Gouden Zeezwaluw 
2050 Panorama 
21 40 Standpunten 
2200 Première 
2245 De Gouden Zeezwaluw 

van Knokke 
2315 Nieuws 

NED. 1 

1400 De avonturen van Piep-
Piep 

1400 Taarten 
Jeugdfilm 

1421 De eilanden van de rode 
vogels 
Natuurfilm 

1445 Chapi-Chapo 
1450 Kalverliefde 
1600 Little house on the praine 
1700 Wimbledon 
1845 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 EO-kinderkrant 
19 30 De Waltons 
2015 Windkracht 16 
2040 Nader bekeken 
21 00 God leidt zijn volk 
21 35 Nieuws 
21 50 Accatone 

Italiaanse film (1962) 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Film-blik 
2000 Nieuws 
20 25 Nederlands elftal 
20 55 Onder een dak 
22 25 Achter het nieuws 
2255 Nieuws 

RTB 

1400 Tennis 
1435 Ronde van Frankrijk 
1525 Tennis 
1755 1,2,3 i'ai vu 
1815 Pourquoi' 
1845 Le trois de coeur 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 Ronde van Frankrijk 
19 40 Le jeune Cassidy 

Engelse film (1965) 
21 25 Contacts 
21 30 Le carrousel aux images 
21 50 Nieuws 
2210 Le carrousel aux images 

2 JULI 

BRT 

1450 Ronde van Frankrijk 
1855 Vingerpoppen 
1910 Wickie, de viking 
1935 Tom & Jerry 
1945 Nieuws 
20 20 De Flintstones 
2045 De Gouden Zeezwaluw 
2115 O K Laliberte 

Kanadese film (1973) 
2255 Nieuws 

NED. 1 

1700 Wimbledon 
1830 Ronde van Franknjk 
1855 Nieuws 
1905 Twietie 
1915 De wondere wereld onder 

water 
1940 Moby Dick 

VS-film (1958) 
21 35 Nieuws 
21 50 De Olympische Spelen 
2245 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 

1905 AVRO's toppop 
2000 Nieuws 
2025 De gebroeders Hammond 
21 15 AVRO's puzzel-uur 
2210 Televizier magazine 
2250 Sportpanorama 
2320 Nieuws 

RTB 

1400 
1450 
1535 
1745 
1815 
1845 
1900 
1915 
1930 
1940 

2035 
2150 
2205 

Tennis 
Ronde van Frankrijk 
Tennis 
1, 2, 3 J'ai vu 
Sept sur sept 
Le trois de coeur 
Antenne-soir 
Nieuws 
Ronde van Franknjk 
Le secret de la coupe de 
cuivre 
TV-reeks 
Les sentiers du monde 
Nieuws 
Seneux comme le plaisir 
Franse komedie 

3 JULI 

BRT 

1845 Barbapapa 
1850 In de lucht 

Avonturenfilm 
1945 Nieuws 
20.15 De Piknik 

Een dag op het platteland 
2045 De Gouden Zeezwaluw 
21 15 Terioops 
22 00 Waar doet het pijn, man 

VS-film(1974) 
2330 Nieuws 

NED. 1 

1530 
1532 
1700 
1800 
1855 
1905 
2040 

2135 
2150 
2240 

2255 

Nieuws 
De vallei der Farao's 
Dick Van Dyke show 
Sport extra 
Nieuws 
Spel zonder grenzen 
In het voetspoor der ontdek
kers 
Nieuws 
Kojak 
Rick Van der Linden en het 
Bntish Columbia Boys 
Choir 
Nieuws 

NED. 2 

1400 Wimbledon 
1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 The Flintstones 
19 25 Er zit muziek in 
1950 't Zand 33 
2000 Nieuws 
20 25 Alias Smith en Jones 
21 50 Brandpunt 
22 30 De Olympische Spelen 
2320 Nieuws 

RTB 

1400 Tennis 
1740 Jean-Roch Coignet 

TV-reeks 
1830 Spectacles 
1845 Colargol 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 Le geant du grand Nord 

VS-western 
21 00 Sylvie Vartan 

Show 
2210 Cinéscope Mary Marquet 

4 JULI 

BRT 

1000 Eucharistievienng vanuit 
Blankenberge 

11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsmagazine voor ge

hoorgestoorden 
1415 Ronde van Frankrijk 
1600 Het jongetje met de twee 

hoofden 
1615 De ontdekkingsreizigers 
1715 Koncert 
1845 Barbapapa 
1850 Het Amenka van Alistair 

Cooke 

1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 De Gouden Zeezwaluw 
21 00 Wel gefeliciteerd Amerika < 
22 00 De Gouden Zeezwaluw 
2230 Nieuws 

NEP. 1 

1600 Nieuws 
1602 De muis op herhaling 
1627 Haariemse honkbalweek 
1700 Vesper 
1840 Ronde van Frankrijk 
1900 Nieuws 
1905 The Kid from Spain. VS-film 

(1933) 
20 40 Vrouwen die histone maak

ten 
2130 Uit het museum van de 

scheppende mens 
2220 Aktua special 
2250 Nieuws 

NED. 2 

18 50 Woord voor woord 
1855 Ti-Ta-Tovenaar 
1900 De kinderen van r 

47 A 
19 25 Landing op mars 
1940 Studio Sport 
20 30 De Wolvenman 
21 30 Nieuws 
21 35 Zienswijze 
2235 Nieuws 
2240 Panoramiek extra 

RTB 

1300 
1415 
1600 

1745 
1815 
1845 
1900 
1915 
1940 
2035 
2040 
2200 
2215 

Concertissimo 
Ronde van Frankrijk 
Les dégourdis de la onziè-
me 
Franse soldatenklucht 
Tekenfilm 
Le Francophonissime 
Sportweekend 
Antenne-soir 
Nieuws 
Les brigades du tigre 
Suggestions 
Jeux sans frontières 
Nieuws 
Happy Birthday America 

2245 Nieuws 
22 50 Ronde van Frankrijk 

NED. 2 

1845 T l« Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 Op zoek naar akwanumvis-

sen 
2000 Nieuws 
2025 The Desperaods TV-wes-

tern 
21 55 Aktua-TV 
2240 Mitzi and a hundred Guys 

Show 
2230 Nieuws 

RTB 

1415 Ronde van Frankrijk 
1745 1, 2, 3 j'ai vu 
1815 TV Femmes 
18 45 Les trois de coeur 
1900 Lundi-Sports 
1915 Nieuws 
1930 Ronde van Frankrijk 
19 40 Les gens de Mogador 
2035 Les annèes lumière 

Franse montagefilm (1971) 
2200 Nieuws 
2215 Flonflons immigration et 

chanson sociale 

^ 
?̂̂  

6 JULI 

BRT 

13 35 Ronde van Frankrijk 
1855 Barbapapa 
19 00 Kom op je verhaal 
1945 Nieuws 
2020 De hoeder van mijn broe

der 
2045 Een mens van goede wil 
21 40 De Gouden Zeezwaluw 
22 05 Verover de aarde 
2305 Nieuws 

RTB 

1335 Ronde van Franknjk 
1745 1,2,3 j'ai vu 
1815 Seniorama 
18 45 Le trois de coeur 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 Ronde van Franknjk 
19 40 Les gens de Mogador 
2035 Elle cause plus, elle flingue 

Franse film (1972) 
2155 Nieuws 
2210 Absurde n'estnl pas ' 

7 JULI 

BRT 
17.30 Tip-Top 
1830 Barbapapa 
1835 De onzichtbare man 
1925 Zomeragenda 
1938 De Weerman 
1945 NIEUWS 
2015 Het meisje van de TV 
2040 De Gouden Zeezwaluw 
21 15 De laatste gok 

Thnller 
2215 De Gouden Zeezwaluw 
2325 Nieuws 

NED. 1 

1530 Simon in wonderland 
1535 KRO's wereldcircus 
16 25 De rode autobus 
1710 De avonturen van Konny 

en zijn vnenden 
1845 Verkeers(p)licht 
1855 Nieuws 
1905 Zeilrace Plymouth-New 

York 
19 25 Landing op Mars 
1950 Columbo 
2120 Help een klant. 
21 35 Nieuws 
21 50 Wie van de dne ' 
22 20 An evening with John Den

ver Show 

BRT moet bezuinigen 

5 JULI 
BRT 

1415 Ronde van Frankrijk 
4855 Barbapapa in Amenka 
19 00 Klem, klem kleutertje 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
20 20 Het rad der fortuin 
21 05 De Gouden Zee2™valuw 
21 35 De kroniek van de familie 

Adams 
2235 Nieuws 

NED. 1 

18 30 Ronde van Frankrijk 
1855 Nieuws 
19 05 Filter Furore show 
2000 Komm Zigan Zigeunermu-

ziek 
21 35 Nieuws 
21 50 The Collaborators Politie-

reeks 
22 40 Tot besluit 

NED. 1 

14 00 Sued side story-show 
1500 KRO's wereldcircus 
1550 Kareltjes koldeneke kapno-

len 
1830 Ronde van Frankrijk 
1855 Nieuws 
1905 Brits gala 
1945 Voor een briefkaart op de 

eerste rang 
2040 Is daar iemand op Mars'? 
21 35 Nieuws 
21 50 Father Brown 
2240 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 Pauline, Petrova en Posy 
19 30 Zo vader, zo zoon 
2000 Nieuws 
20 25 Sutherland grijpt in 
2120 Zeg me toch waarom je 

huilt 
VS-film 

2225 Blij musiceren II 
2240 Nieuws 

2310 Panoramiek 
2340 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Jouw wereld, mijn wereld 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 Holland ze zeggen 
21 15 KGB de Russische gehei

me dienst ^ ( 
2245 Tenslotte 
2250 Nieuws 

RTB 

1630 Feu vert 
1810 Les vagues 

Dokumentaire 
1840 Chapi-Chapo 
1845 Le trois de coeur 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 Le jardin extraordinaire 
20 00 Les gens de Mogador 
20 57 Ce pays est a vous 
21 50 Nieuws 
2205 Katoliek-godsdienstige uit

zending 
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Moesten wij het hier met hebben over de Ronde van Frankrijk, wij zouden voor 
de rest van ons leven met schande beladen rondlopen 
WIJ moeten, wij zullen het hebben over dit hoogtepunt in de histone van 's men
sen beschaving 
Maar wat is er over te vertellen ^ 
Dat de grote afwezige er niet bij is, zoals wij ergens met een serieus gezicht hely-
ben gelezen ^ 
Dat de koereurs weer reusachtige inspanningen zullen leveren om van hier tot 
daar te rijden ' 
Dat hier daden gesteld worden die de verbeelding tarten, die de renner — de 
vedette natuurlijk, met de knecht — verheffen bioven de grens van het voor de 
gewone, simpele mens haalbare ' 
Dat Freddy een superwezen is en Lomme een genie ' 
Dat hier iets op het spel staat waartegenover het geknoei met de patatten, de 
dreigende voedselschaarste, het gesol met Vlaamse voeten en toekomsten, de 
ineenstorting van sociale zekerheden, de steeds wraakroepender onrechtvaar
digheden en andere klem- of groot-BeIze fraaiigheden maar onbenulligheden 

' zijn 7 
Dat zijn toch allemaal dingen die iedere gazet schrijft, die Vlaanderens redenaar 
nummer één, de Fred, ons dagelijks voorhoudt 
WIJ zouden kunnen zeggen dat de Ronde voor ons iets is waarbij een aantal 
knapen een hoop reklame Frankrijk en omgeving rondzeulen, reklame waarvan 
WIJ ook hier liefst met al te veel geloven Dat er enkele koereurs een dikke boter
ham aan verdienen, en veel koereurs een dunne in ruil voor hard labeur Dat de 
grote prestaties met per velo geleverd worden Dat er een heel stuk commerce 
bij te pas komt, en héél veel poen die in éen richting circuleert Dat er zijn die dik 
worden in de Tour, en andere die er zo mager als hun portemonnee uitkomen 
Maar waarom zouden wij zo 'n dwaze dingen zeggen ' Iedereen weet dat al 
lang, en niemand gelooft het 
Laten wij het dus houden bij het oude geloof de ronde draait en alles gaat 
goed. 

DE RONDE ürfraT 

WEER NIET 
WIJ vullen nu al jaren deze bladzijde, en 
ieder jaar rond deze tijd maken wij 
een penode van diepe schaamte 
door ledere gazet in Vlaanderen en 
omstreken schrijft een prijskamp uit, 
zo iets in de aard van •< wm zelf de ron
de», waarbij het erop aankomt een 
plezante hoofdvraag op te lossen, het 
antwoord op een stompzinnige maar 
lastige bijvraag te raden, en heel veel 
gazetten te kopen om aan de nodige 
deelnemingsformulierén en dito bons 
te komen De gelukkige winnaar wint 
dan een auto (zonder BTW, verzeke
ring, taks en andere bijhorigheden 
natuurlijk) of een som die hem ruim-
"choots toelaat de gedane onkosten 
te dekken Wij zijn dol op zo'n wed
strijden, en het is altijd onze droom 
geweest er ook zo een uit te schrij
ven Helaas, het mag ook dit jaar met 
Onze WIJ-bazen kunnen toffe jon
gens zijn, maar sportief Niks 

SJIEK FEEST 

Zoals WIJ het vroeger al bekenden, 
behoren wij met tot de straf-BeIze 
sportievelingen, en waren wij dus met 
op 's lands feest Maar wij hebben het 
over een reusachtige pint heen alle
maal goed gezien op het TV-scherm-
pje Hoe ongedwongen het was Op 
het simpele af zelfs Er lagen met eens 
slaven op de grond, over wier rug het 
vorstenpaar naar de tribune had kun
den treden Wij hebben ook de pro
minenten allemaal gezien, Mollet 
(voor onze lezers dat is de kolonel 
van het Bels olympisch komitee), en 

Chabert, en de Pol en vele anderen 
En Merckx natuurlijk Eén wanklank 
maar toen een klein meisken — 
waarschijnlijk toevallig uit het volk 
genomen — langs Pol heen moest om 
Fabiola een simpel bloemeken te ge
ven, sloeg de Pol het kindje vnend-
schappelijk op het boempje Dat vin
den WIJ geen toeren op zo'n feest Dat 
IS eerder iets voor een teerfeest van 
beenhouwers 

BEDENKELIJK 

Uit Italië bereikt ons andermaal een 
spannende story Men weet dat de 
Ronde van Italië gewonnen werd 
door de ouderling Gimondi, omdat 
onze De Muynck in het allerlaatste 
tijdntje zo jammerlijk en onbegrijpelijk 
«faalde » Gimondi heeft daarmee na
tuurlijk een hele bom duiten verdiend, 
en een hele hoop populariteit ver
gaard De kwestie is maar dat er ook 
in het sportieve Italië een aantal nijdig
aards blijken te zitten, want Gimondi 
werd ervan op de hoogte gebracht 
dat hij 50 miljoen lire diende af te dok
ken, of dat anders zijn kinderen zou
den ontvoerd worden Een g r a p ' 
Publiciteitsstunt? Real i te i t ' In alle 
drie de gevallen lijkt het ons zeer 
bedenkelijk En de gazetten moeten 
nog maar wat meer «petrol» geven 
over de geweldige rijkdommen die de 
vedetten zo maar voor het oprapen 
hebben 

GERECHT 

WIJ, dappere Belgen, kunnen er prat 
op gaan dat wij het beste gerecht ter 

De Toeroverwinnaar van '75 Thevenet en Freddy Maertens met de glimlach 
' Soelang duurt het nog '' 

wereld hebben Zo lezen wij het toch 
altijd in de weldenkende pers, en zo 
hebben wij het altijd geleerd op 
school Waar men alles weet Maar 
als WIJ nu lezen welke straffen datzelf
de gerecht uitgesproken heeft tegen 
iemand die een paar « madolles » ver-
lapte die een poos geleden gestolen 
werden uit de woning van ons aller 
Eddy — waarbij zeker met werd vast
gesteld dat de heler ook de dief zou 
zijn — dan vinden wij dat toch lichtjes 
overdreven Dat doet ons zo een beet
je denken aan de krankzinnig zware 
straffen die uitgesproken werden te
gen iemand die eens een konijn of 
een patrijs van de baron tegen het lijf 
liep En het meenam Waarmee wij de 
«feiten » absoluut niet willen goedpra
ten Stelen is stelen, en dat mag alle
man niet doen 

DE ENIGE 

Er zijn twee internationale boksfedera-
ties die ieder van zichzelf zeggen dat 
ZIJ de enige, ware en echte zijn De 
W B C en de WBA namelijk Zo een 
beetje gelijk de turnbonden op Belgi
sche vlak dus Die twee boksfedera-
ties hebben ook hun eigen wereld
kampioenen Die van de andere erken
nen ZIJ doodgewoon met Zo is voor 
de WBC de wereldkampioen midden
gewicht de Argentijn Menzon, voor 
de WBA de Colombiaan Valdes 
Maar nu hebben in onderling ak
koord, die twee mannen tegen elkaar 
gebokst in Monaco, om uit te maken 
wie nu eigenlijk de strafste is (en wie 
10 of zes miljoen kreeg), en dat bleek 
volgens de kenners en de arbiter 
Monzon te zijn Hij is dus de wereld
kampioen Het wachten is nu op de 
revanche en nieuw geld 

GOED Z O 

Men weet dat de Republiek van Zuid-
Afrika uit alle grote internationale 
sportkompetities wordt gehouden, om
dat de andere landen van oordeel zijn 
dat in de buurt van Vaal en Oranje 
iets gebeurt wat nergens anders op 
aarde gebeurt, namelijk dat een bevol
kingsgroep — in dit geval de zwarten 
— met krijgt waar ze recht op heeft 
Een Nieuw-Zeelandse rugbyklub 
heeft daar vierkant de hielen aan 
geveegd, en is in Zuid-Afnka gaan 
spelen Op berispingen en verwijten 
van 't allenkanten hebben de mensen 
van Nieuw-Zeeland gezegd wij zijn 
vrije mensen in een vrij land, wij vra
gen aan memand geld of subsidies, en 
dus ook geen toelating om te gaan, 
spelen waar wij willen Punt aan de 
lijn En of ze gelijk hebben 

NIEUW TIJDPERK ? 
Misschien hebt u er met al dat warm 
weer niet op gelet, maar de Europese 
kampioenschappen voor landselftal-
len zitten er ook op Waar het er naar 
uitzag dat Nederland en Duitsland de 
finale zouden spelen (net als in de laat
ste wereldkampioenschappen), is het 
heel anders verlopen Eerst beet Ne

derland in het zand tegen Tsjechoslo-
vakije, nadien, in de finale, ook Duits
land, al was dat maar heel nipt met 
strafschoppen trappen De vierde gro
te was Joegoslavië Het schijnt er zo 
een beetje naar uit te zien dat wij na de 
Bntse periode, na de Zuideuropese, en 
na de Westeuropese, een Centraaleu-
ropese zullen kennen En dan zijn er 
nog zoveel spelers die hier bij ons het 
schoon weer (en de onkosten) van 
onze klubs komen maken Waar blijven 
zii ze halen "> 

NODELOZE « HAMBRAS » 

De mannen van leper moeten het ons 
maar met kwalijk nemen, maar wij vin
den hun 24 uren-autorally een even 
zot spektakel als alle andere kon-
sumptiespektakels van die aard Wij 
zien er heus het nut met van in wat er 
nog overblijft aan rustige wegen te 
gaan verpesten en onveilig maken, 
ook als daarvoor een zeker publiek 
gevonden wordt Zoals wij er ook het 
nut met van inzien in het holst van de 
nacht langs godverlaten wegeltjes te 
scheuren met lawaaienge stukken 
blik, en de mensen hun rust te ontne
men Dat er daarbij een dode viel — 
weer een gelukkige die dit tranendal 
kon verlaten in volle opgang naar de 
roem waarschijnlijk — kan al bijna 
normaal genoemd worden Het is nu 
eenmaal eigen aan de autosport En 
dat er tientallen wagens sneuvelden 
komt misschien de konsumptie ten 
goede Maar over de «hambras» in 
de mooie natuur, daar kunnen wij met 
over 

VAN DAG... 
• Maandag De arbiter Giuseppe 
Jannoccone werd in Rome nog net 
met doodgeslagen Beginnen de sup
porters ook al half werk te doen ' 
• Dinsdag De heer Debeur werd 
geridderd in de Olympische Orde Pro
ficiat, vooral omdat hij het enige exem
plaar van die soort is 
• Woensdag Even geschrokken 
omdat men in Brugge aan een heruit
gave van de Brugse Metten toe is 
Het gaat echter om een voetbaltor-
nooi, waaraan geen Fransen deelne
men 
• Donderdag Grote dag de ronde 
begint En de patatten blijven duur 
• Vrijdag « Les Sports » noemt een 
kat een kat, en Eendracht Aalst wordt 
kortweg Eindracht Alost Schitteren
de vondst 
• Zaterdag Wij hebben gesnikt 
toen WIJ een moedige Merckx tussen 
al die kinderkens rond het Heizelsta-
dion zagen rijden 
• Zondag De vierde rit van de Tour 
eindigt in Bornem, de vijfde start in 
Leuven Van Bornem naar Leuven 
gaat het per vliegtuig 

TOT DAG 

V I K I N G I 

De sterren lopen niet weg. Wij kun
nen de reeks hief dus wel eens 
onderbreken om het even te heb
ben over het rulmtetuig dat mo
menteel rond Mars cirkelt, en er, 
als alles naar wens verloopt, zon
dag zal op landen. 
Het tuig is de Viking, in augustus 
van verleden jaar in Amerika gelan
ceerd, met de bedoeling de 200ste 
verjaardag van de onafhankelijk
heid van de Verenigde Staten de 
nodige luister bij te zetten door 
een zachte landing uit te voeren op 
de rode planeet Dat dit iets te 
maken zou hebben met imperialis
me gelooft zelfs de hevigste 
• rooie > niet. 

De Viking zal niet het eerste tuig 
zijn dat zacht landt op Mars. Het 
werd voorafgegaan door twee Rus
sische tuigen, de Mars 3 in 1971 en 
de Mars 6 in 1973. Zoals in prak
tisch het ganse ruimtevaartpro
gramma werden de Amerikanen 
dus geklopt door de Russen, maar 
de kans is groot dat zij de achter
stand in tijd zullen goedmaken 
door een verbeterde kwaliteit Wat 
ook zo een beetje in de traditie ligt 
De Russische Marssondes waren 
namelijk gedeeltelijk mislukkingen. 
In die zin dat de landingen wel per-
fekt werden uitgevoerd, maar dat 
het doorseinen van gegevens tel
kens maar enkele sekonden duur
de Nu meent men de reden daar
van te kennen — wij komen daar 
later nog even op terug — en kon
den de Amerikanen dus hun voor
zorgen nemen Hun waarschijnlijk, 
maar toch nog lang niet zeker suk-
ses steunt dus gedeeltelijk op het 
falen van de Russen, zoals dat in 
de wetenschap wel meer gebeurt. 
En moet gebeuren 
Overigens wordt met de Viking 
ongeveer hetzelfde procédé ge
bruikt als met de Mars-sondes 
Eerst wordt het ganse tuig in een 
baan om Mars gebracht, en nadien 
wordt een gedeelte ervan bij mid
del van kleinere motoren en val
schermen — zeer grote omdat de 
atmosfeer op Mars zo ijl is — op 
het planeetoppervlak gedropt Dat 
zou dus zondag moeten gebeuren. 
De sonde op het planeetoppervlak 
zal gedurende een jaar ongeveer 
een op voorhand geprogrammeerd 

— maar nog steeds vanop aarde 
gedeeltelijk wijzigbaar — re
search-programma uitvoeren. De 
gegevens worden overgemaakt 
aan het schip dat een baan rond de 
planeet blijft beschrijven, en dat 
zendt ze door naar de aarde, waar 
ze binnen een twaalftal minuten, 
maar de tijd hangt af van de onder
linge stand van beide planeten, bin
nenlopen. 
De sonde die op de planeet landt 
is in feite een mini-laboratorium. 
Het is uitgerust met o.m. een auto
matische grijparm die bodemmon
sters kan nemen, en wat meer is, 
die monsters kunnen ter plaatse 
ontleed worden. Begrijpelijk: van 
de maan kon men monsters naar 
de aarde halen, van Mars kan men 
dat (nog) niet De gedropte sonde 
blijft op het Marsoppervlak. 
Volgende week zullen wij het heb
ben over het programma dat de 
Viking — samen met zijn « broer
tje » dat een maand later zal landen 

— moet uitvoeren. Een beetje te 
laat maar alles moest een week 
verschoven worden omdat verle
den week de kaart van de ronde 
van Frankrijk de voorrang moest 
krijgen. Wat wij bovenaan zeiden 
over de sterren geldt echter ook 
voor Mars en Viking: het uit
werken van het programma zal bij
na een jaar duren, als het tenmin
ste goed begint Wij hoeven dus 
niet zo haastig te zijn als de ren
ners die rond Frankrijk rijden. 

InfoKOSMOS 
Cultureel Centrum 

1820Strombeek 

WIJ t o 1 JULI 1976 

i^'laWiOwi 


