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VOLKSUNIE TEGEN 
GEWESTVORMING MET DRIE 
Op een perskonferentie te Brussel gisterenmiddag heeft VU-voorzitter Hugo 
Schilfz, als reaktie op de kommunautaire plannen van de BSP en de CVP, het 
standpunt van de Volksunie toegelicht t.o.v. de gewestvorming, de federalize-
ring, de nieuwe grondwetsherziening en dies meer. Onze lezers vinden hieron
der de integrale tekst van de nota die aan de journalisten werd overhandigd. 

Twee partijen, de BSP en de CVP Het past dan ook dat de Volksunie 
hebben vlak vóór het parlementair 
verlof en op enkele maanden van de 
gemeenteraadsverkiezingen het nut
tig geoordeeld plannen voor de her
vorming van de staatssstruktuur be
kend te maken. 
Deze plannen sluiten min of meer aan 
bij de talrijke schema's en voorstellen 
dewelke de laatste jaren en maanden 
werden geformuleerd door verschil
lende politieke partijen (o.m. de Volks
unie], drukkingsgroepen of gespreks-
centra (bvb. VVB-voorstel - sinteseno-
ta VEV, enzomeer). 
2 i j bevatten geen spectakulaire nieu
we inzichten. 

Hun politiek belang ligt elders. 
In feite is het bekendmaken van deze 
plannen een poging om beweging te 
brengen in de politieke fronten. Opval
lend is inderdaad dat geen enkele 
betrokken partij haar voorstellen « de
finitief» noemt en dat zowel CVP als 
BSP zich bereid verklaren over in
houd en procedure te diskussiëren. 
Bovendien is er een formele uitnodi
ging van de twee BSP-voorzitters. 

hiertegenover haar houding bepaalt 
en bekendmaakt. 

61 • De Volksunie is steeds voorstan
der geweest van overleg en gesprek, 
tussen de Vlamingen onderling en ver
volgens met de franstaligen. Zij wijst 
in beginsel de dialoog niet af. 

• Ernstig beraad is nodig over de wij
ze, het tijdstip en het thema van derge
lijke gesprekken, zoniet loopt men het 
gevaar door improvisatie of overhaas
ting tot negatieve resultaten te ko
men. 

• Alhoewel het lofwaardig is te stel
len dat het zo belangrijke probleem 
van de staatshervorming zou moeten 
onttrokken worden aan elektorale be
kommernissen moet men zich toch 
ernstig afvragen of de partijen nog 
nuttig overleg kunnen plegen tijdens 
de enkele maanden die ons scheiden 
van de gemeenteraadsverkiezingen. 

"^ic::: 

(M .v .L ) - VU- federa l l eschepen 
M a r c e l D e Broyer die op 30 mei 
in de Cof fee Shop van Delha ize 
te Over i j se in mekaar gebokst 
werd is nog steeds werkonbe
kwaam. Dat is nu reeds de zesde 
week. O p zijn verzoek werd de 
gerechte l i jke procedure tot ver
volging tegen de uitbater en zijn 
helpers ingesteld. 

Tot zijn grote verbazing ontving 
schepen D e Broyer nu een uitno
diging van een bij vorder ing aan
gesteld dokter om hem te laten 
onderzoeken . 

Behoudens drie verder in te vul
len delen, waarvan al leen de 
franstal ige tekst is ingevuld, is 
de brief eental ig Frans en ge
richt A monsieur Marce l D e 
Broyer. . . O p het Palais de Just i 
ce, Rue Quat re -Bras a Bruxel les, 
weten ze bl i jkbaar niet dat Over 
ijse in V laams-Brabant ligt en 
dat iemand die aangesteld wordt 
o m een V laamse zieke te onder
zoeken een geneesheer moet 
zijn en geen docteur en medici 

ne ! In een mededel ing aan de 
pers schrijft Marce l D e B r o y e r : 
« Hieruit blijkt dat ook het ge
rechteli jk apparaat niet de ele
mentairste vorm van respekt op
brengt voor de Vlamingen, dat 
het gerecht een Franstal ige dok
ter aanduidt om een V laamse 
zaak te behandelen, dat de Vla
mingen in het Frans uitgenodigd 
worden om hun belangen behar
t igd te zien worden. Ik begin mij 
reeds af te vragen hoe dit kan 
gebeuren want bij dergel i jke vor
der ingen kan ik enkel proteste
ren en er verder geen gevolg 
aan geven.» 

M a r c e l D e Broyer besluit als 
v o l g t : « In mijn eigen V laamse 
gemeente moest ik het ontgel 
den omdat ik mij als V laming 
gedroeg, wat zal mijn lot zijn bij 
het Brusselse gerecht dat blijk
baar nog niet eens weet dat er 
V lamingen b e s t a a n ? » 

Schepen De Broyer heeft reeds 
meegedee ld niet te zullen in
gaan op deze uitnodiging. Wi j 
geven hem groot gelijk ! 

• De Volksunie wenst evenwel 
bovendien enkele fundamentele be
denkingen te formuleren, gesteund op 
de opgedane ervaring van de laatste 
jaren. 

— Principieel betreurt de Volksunie 
dat men in de huidige plannen de drie
ledige gewestvorming als uitgangs
punt blijft behouden, dan wanneer dit 
in Vlaanderen meer en meer wordt 
afgewezen. 
Zoals op het belangwekkende collo
quium van Antwerpen op 10 januari jl. 
vrijwel unaniem tot uiting is gekomen 
blijft het verkieslijk, van Vlaams stand
punt, niet verder te gaan met de zgn. 
«gewestvorming» op basis van art. 
107 quater van de Grondwet. 
De ervaring wijst uit dat, hoe dan' ook 
deze gewestvorming steeds sterk af
glijdt naar een doorgetrokken driele
digheid die strijdig is met de funda
mentele wens van en noodzakelijk
heid voor de Vlamingen een maksi
maal federalisme-met-twee na te stre
ven (cfr. analyse Houben - colloquium 
10.01.76). 

— Bovendien heeft het niet veel zin 
meer nog vlug een « gewestvorming » 
door te voeren wanneer iedereen 
toch inziet dat men zo snel mogelijk 
een nieuwe grondwetsherziening zal 
moeten doorvoeren. 

— De Volksunie meent dan ook dat 
veeleer zou moeten gestreefd wor
den naar een politiek beraad in een 
serene sfeer en met het doel tot defirw-
tieve federalistische hervormingen te 
komen. 
Pral<tisch betekent dit liet onmiddellijk 
voorbereiden van een verklaring van 
herziening van de grondwet en het 
ontwerpen van het schema voor een 
federale staatsstruktuur. die steunt op 
de «gemeenschappen» of volkeren 
en niet op wat men in 1970 de 
«gewesten» is gaan noemen. 
De parlementsverkiezingen, volgend 
op de verklaring van herziening zou
den dan duidelijk in het teken kunnen 
gesteld worden van de keuze tussen 
tweeledig federalisme of drieledige g<' 
westvorming wat de democratie 
slechts ten goede kan komen, ledere 
staatshervorming moet immers, hor 
dan ook, gedragen worden door eeii 
brede volkswil. 

— Voor de Volksunie moet het te 
bereiken einddoel de ombouw van 
België zijn tot een federale Bonds
staat met een Vlaamse en een Franse 
deelstaat en een gemeenschappelijk 
hoofdstedelijk gebied. 

Zij staart zich niet blind op formules 
of terminologieën en aanvaardt dat 
het federalisme in verschillende va
rianten kan verwezenlijkt worden. 

Zie vervolg biz. 3 
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Begin van dit jaar ging er te Antwerpen een belangwekkend colloqui
um door over de staatshervorming, waaraan bevoegde juristen uit 
heel Vlaanderen en van alle opinierichtingen meewerkten. Zeer duide
lijk werd daar gekozen voor een federale staatshervorming met twee 
deelstaten. De drieledige gewestvorming werd er volkomen afgewe
zen. 
Uit een onverwachte hoek, van gewezen CVP-PSC-voorzitter Hou
ben namelijk, werd er tevens een waarschuwing gericht tot de Vla
mingen: begraaf zo spoedig mogelijk het artikel 107 quater van de 
grondwet (het artikel dat drie gewesten voorziet, n.v.d.r.) want het is 
nadelig voor Vlaanderen. 
Ondanks het feit dat de grote meerderheid van de Vlamingen duide
lijk voorstander is van een doorgetrokken federalizering met twee, 
werd onder het bewind van Tindemans de gewestvorming met drie 
stelselmatig en tot in de strukturen uitgebouwd. Zogezegd voorlopig. 
En nu ziet het er naar uit dat de BSP en de CVP nog een stap verder 
willen gaan op oie rampzalige weg. In hun « plannen » voor een defini
tieve gewestvorming gaan zij allebei uit van het feit dat artikel 107 
quater drie gewesten voorziet, en daarop bouwen ze voort. 
Dit is een biezonder erge zaak voor de toekomst van Vlaanderen. 
Als de grootste twee partijen van Vlaanderen zich bij voorbaat, en 
ondanks alle zalvende nuanceringen en preciseringen, gaan neerleg
gen bij die fatale drieledigheid, dan zitten zij voorgoed de verkeerde 
weg op. Een weg die onafwendbaar leidt tot de konstitutionele minori-
sering van de grootste bevolkingsgroep in dit land • de Vlamingen. 
Een weg die leidt tot het volledige loslaten, op termijn, van de hon
derdduizenden Vlamingen te Brussel. Want eens de drieledigheid 
definitief in de strukturen verankerd, worden de Brusselse Vlamingen 
afgesneden van de Vlaamse gemeenschap waartoe zij behoren. 
Enkel voor de kulturele en persoonsgebonden aangelegenheden zul
len zij nog bij de Vlaamse gemeenschap gerekend worden. 
Elke Vlaming die meewerkt aan de kunstmatige kreatie van een 
soort Brusselse nationaliteit of geen vin verroert om te beletten dat 
dit monster groeit, begaat een onvergeeflijke fout. Wat ook zijn over
ige verdiensten zijn, hij schaadt daarmee de vitale belangen van zijn 
eigen volk. 

Het grote gevaar bestaat erin dat te weinig Vlamingen op dit ogen
blik schijnen te beseffen welke de enorme betekenis is van die twist-
vraag « gewestvorming met drie » of «federalisme met twee ». 

Paul Martens 
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DE VLAAMSE PERS 
De jaarlijkse bezinning op onze situatie te Diksmuide De < plannenmakerij > 
van BSP en CVP-kant brachten de talrijke beschouwingen over de Vlaamse 
strategie naar een aktualiteit die voor vele jaren van zwaardragende beteke
nis zou kunnen worden Bij de CVP-plannen gaf Ruys in DE STANDAARD de 
bedenking dat het weer een maat voor niets zal zijn als het zelfbestuur voor 
de twee volkeren met echt verregaand zal zijn Gelijkaardige beschouwingen 
maakte zijn kollega Bostoen in hetzelfde blad In HET VOLK vergelijkt Leo 
Marynissen de zelfbestuuridee van de IJzerbedevaart met de politieKe evolu
tie die zich begint af te tekenen en waar Brussel op zijn juiste plaats zal moe
ten gezet In dit verband was een vraaggesprek van GAZET VAN ANTWER
PEN met prof Heyman van het Davidsfonds een belangrijke en duidelijke stel-
lingname Durft de CVP Brussel gelijkwaardig stellen aan de twee volkeren 
dan moet de CVP vernietigd worden, zegt de Leuvense hoogleraar en Davids-
fondsvoorzitter 
Enkele dagen later lazen we dan in diezelfde krant dat het CVP-voorstel inder
daad die rampzalige weg opgaat 
En door die eeuwige dubbelzinnigheid in Vlaanderen blijven de getrouwen 
klappen krijgen zoals onze partijgenoot De Broyer van Overijse, waarvan 't 
PALLIETERKE het wedervaren kommentarieert 

De Standaard 
Belangrijker dan de vraag naar de 
instellingen is echter de kwestie van 
de inhoud der regionale autonomie 
Wil de staatshervorming eindelijk iets 
opleveren dat duurzaam is dan zal 
men bij voorrang moeten zoeken 
naar een zo groot mogelijke zelfstan
digheid voor Vlaanderen en Wallonië 
Zow/el de bevoegdheden van de re
gionale assemblees en executieven 
als de eigen fiscaliteit der gewesten 
moeten ruim worden opgevat Sluit 
men de hervorming nu reeds in een 
eng keurslijf op — en dat gevaar is 
met denkbeeldig — dan komt er geen 
pacifikatie en zal men na een nieuwe 
halfslachtige grondwetszwijziging an 
dermaal een decennium van contesta
tie ingaan Het is twijfelachtig dat Bel
gië die zoveelste beproeving nog zou 
kunnen doorstaan 

De politieke stnjd is met ten einde 
maar het einddoel zo nabij dat wij 
reeds aan de toekomst na het zelfbe
stuur kunnen denken en aan onze 
betrekkingen met de politieke samen
levingen die onze buren zullen zijn 
Het zal ten dele worden bepaald door 
de vorm van zelfbestuur die wij verkie
zen of onze buren levensgroot op ons 
lot zullen gaan wegen ofwel of wij 
onze autonomie door middel van een 
evenwichtssysteem genoegzaam zul
len kunnen afschermen 
Vier jaar IJzer en tweemaal vier jaar 
bezetting hebben de smaak van vrij

heid en onafhankelijkheid verhevigd 
WIJ verraden onze doden als wij een 
illuzie van zelfbestuur met de prijs van 
onze onafhankelijkheid betalen 

Het Volk 
De officiële overheid heeft al gedaan 
wat in haar macht lag om dit verlan
gen de kop in te drukken Een laatste 
stuiptrekking van het officiële Franse 
België was de naoorlogse repressie, 
toen onder het mom van uitzuivering 
een groot deel van de Vlaamse elite 
werd onthoofd Maar het kon met 
meer baten 
Stilaan ging Vlaanderen de weg naar 
zelfstandigheid Vlaanderen werd ont
voogd Het kende een hoge welvaart 
en dwong respect af Bij sommigen 
echter is de groeiende zelfstandigheid 
van Vlaanderen een doorn in het oog 
Maar in Brussel en Schaarbeek wor
den achterhoedegevechten geleverd 
Nols en zijn kornuiten hebben de 
Vlaamse zaak een dienst bewezen 
want nooit als voorheen was de 
Vlaamse eensgezindheid over het 
principe van een grotere autonomie 
voor de twee volksgemeenschappen 
zo groot als vandaag 
Uit het verleden weten wij dat de 
IJzerbedevaart met de plaats is om 
over compromissen te praten en de 
redenaars onder de toren zijn met 
verplicht met de politieke realiteit reke
ning te houden Zij kunnen vrij en 

voorbeeld in de grote betoging van 
Halle heel wat socialistische mandata
rissen die mee opstapten Maar van 
zodra wij over amnestie praten en dit 
buiten Halle horen diezelfde Vlaamse 
socialisten met meer Dat begrijp ik 
met 
En dan plots opnieuw en fel « Maar 
dat betekent met dat wij het opgeven 
Waarachtig met Er is dat woord van 
Willem de Zwijger Goed Wij zullen 
nooit de gewestvorming met drie 
aanvaarden Doet de Christelijke 
Volkspartij dat wel dan pleegt zij zelf
moord Die dag wil ik zelfs als het 
moet mee het initiatief nemen om een 
nieuwe kristelijke Vlaamse partij op te 
richten Waarachtig dat doe ik als het 
moet Blijven vechten net zolang het 
moet Misschien nog heel lang 
Ik geloof met aan dat zoete woord, 
dat we van ver zijn gekomen Dat 
zegt men om de moegesarde Vlaam
se massa zoet te houden Er ligt nog 
een heel lange weg voor ons Die wil
len WIJ opgaan Tot het einde >• 

vrank hun ideeën lanceren in de hoop 
dat diegenen die politieke verantwoor
delijkheid dragen er rekening mee zul
len houden 
En dit laatste zal nuttig zijn wanneer 
de politici straks zullen praten over de 
begrenzing van Brussel en de plaats 
die het hoofdstedelijk gebied in de 
nieuwe staat moet toegewezen wor
den 

In ieder geval zal die plaats in verhou
ding moeten zijn met het werkelijke 
belang dat de hoofdstad voor de 
twee gemeenschappen in de toe
komst nog zal hebben en met met het 
belang dat het zichzelf sedert meer 
dan honderdvijfitig jaar heeft toege
kend als voogd over de twee gemeen
schappen Pas wanneer die valse ver
houding IS rechtgetrokken zal men 

zowel in Vlaanderen als in Wallonië 
aan zelfbestuur kunnen denken 

GAZETVANAMTWERPEN 
Waarom krijgen wij geen Vlaamse 
meerderheid' Omdat de Vlaamse 
vleugels van de nationale partijen 
eerst partijgebonden zijn en pas daar
na als Vlamingen gaan denken De 
CVP zal altijd eerst de PSC volgen 
de BSP volgt altijd eerst de PSB 
Alleen bij de liberalen komt er een 
zekere radikalizenng dat merken wij 
wel met het Willemsfonds dat plots 
radikaal-Vlaamse standpunten gaat in
nemen Met de Volksunie moet het 
toch mogelijk zijn dat de Vlaamse par
tijvleugels een meer dan komfortabe-
le meerderheid krijgen Wij hadden bij 

BJMM& 
We vernemen thans dat de toestand 
van Marcel de Broyer nog steeds 
redenen tot ernstige bezorgdheid 
geeft Hij is nog met hersteld en men 
moet zich afvragen of hij er geen blij
vend letsel en werkonbekwaamheid 
zal uit overhouden 
De Volksunie heeft tot nog toe aan de 
zaak De Broyer het nodige belang 
gehecht We zijn zo vrij zeer sterk 
aan te dringen opdat de Vlaamse soli-
danteit duurzaam en doelmatig zou 
zijn De Volksunie telt advokaten ge 
noeg die ervoor kunnen zorgen dat 
volgens alle rechtsregels een aan
klacht wordt ingediend tegen de direk 
teur van Delhaize - Overijse en tegen 
de N V Delhaize zelf Eveneens dient 
het nodige gedaan opdat De Broyer 
schadevergoeding ontvangt in ver
houding tot de ernst van het letsel 
Indien de Volksunie dat met doet ver
waarloost ze haar meest elementaire 
plicht van kameraadschap We blijven 
die zaak volgen 

DE FRANSTALIGE PERS 
Bi] het virtueel slot van de parle
mentaire zitt i jd was er nog stof 
genoeg in de franstalige pers, 
die uiteraard met grote belang
stell ing de teksten van het BSP-
kongres en de CVP-raad over 
het zoveelste kompromis inzake 
gemeenschappen napluisde Al
leen al hun relatieve tevreden
heid (zowel BSP als CVP gaan 
feiteli jk uit van een regionalisme 
met drie — de Pourquoi pas 
stelt zelfs Cudell als de derde 
social ist ische co-parti jvoorzit-
ter voor •) zet ons aan, op onze 
hoede te zijn Het RW blikt intus
sen met (nogal kunstmatige) te
vredenheid terug op twee jaar 
regeringsdeelneming, waarbij de 
«resultaten» duchtig opge
schroefd worden De Libre ten 
slotte ziet in het recente kamer-
krakeel het zoveelste simptoom 
van •• de verwording van onze 
instel l ingen» We beginnen 
met de eerbiedwaardige dame 
van de Warmoesberg 

LA LIBEE BELIillinE 
«Ligt de fout bij de regering die 
zoals haar voorgangers in juni op 
spoed aandringt voor bepaalde 
voorstellen "̂  Of is het parlement 
fout, dat acht maanden lanterfant 
en de negende maand op galop 
slaaf? We zullen dit debat, even 
kronisch als de verschijning van 
het monster van Lochness, met 
zomaar afwimpelen, maar we zijn 

er ons van bewust dat gans het 
regime gewonnen verloren speelt 
en er zijn geloofwaardigheid bij 
verspeelt Geen enkele prive-on-
derneming zou zich zulke praktij
ken kunnen veroorloven » 

PourquoiPas? 
«Het socialistisch kompromis is 
stellig het minst onaanvaardbare 
van alle die tot hiertoe werden 
voorgelegd Zelfs voor de Brusse
laars Inderdaad verdnngt het dne-
ledig regionalisme definitief trou
wens door Andre Cools openlijk 
verworpen en dat nog slechts fol
kloristische verdedigers vindt 
Met dit vooruitzicht voor ogen 
hebben de grote Brusselse satra
pen volmondig ja gezegd, Cudell 
Simonet, Machtens Brouhon die 
de federale sekretaris Freddy 
Legranc voor schut zetten De 
man leeft immers nog in 1945 Die 
tijd IS jammer genoeg voorbij 
Opvallend is ook dat de Schaar-
beekse socialisten van de stal 
Nols eveneens positief hebben 
gereageerd Dit is betekenisvol 
De Brusselaars hebben de ver
dienste niet toegegeven te heb
ben aan een politiek van opbod 
ook al bleven de uitdagingen hen 
met bespaard de Passionaria 
der Rode Leeuwen Lydia De 
Paux komt in Brussel-Stad sa
men op met de V U i 
Bij de Walen geen problemen 
tenzij de Luikenaars Yerna en 

Desama nog steeds getraumati
seerd door een federaal ja zelfs 
separatistisch Wallonië De sol-
daatjes van het marxistisch kollek-
tivisme waren er eveneens aan 
voor hun moeite De Vlamingen, 
ten slotte maakten zoals voor
zien geen enkel bezwaar » (DE 
Vlamingen bij de BSP wel te ver
staan) 

""" i iy iwi"" '••nii> 

WALLONNES 
RW-voorzitter Gendebien maak
te de balans van twee jaar RW in 
de regering « Onze voornaamste 
bekommernis was de organisatie 
en een inhoudsvolle vooruitgang 
van de regionale macht De voor
bereidende gewestvorming liet 
een sprong voorwaarts toe Maar 
een dergelijke beweging roept als 
vanzelf een versnelling op in het 
verwezenlijken van onze doelstel
lingen Een voorbeeld slechts 
voor onze intrede in de regenng 
bleefd de poort op de regionalise
ring gesloten We hebben de sleu
tel in het slot geduwd het meka-
nisme gedeblokkeerd en plots lag 
voor ons een breed werkingsveld 
open, dat de dnepartijenregenng 
Leburton niet bij machte was te 
ontginnen Nu moeten de bressen 
in het unitaire front verbreed wor
den om er een tweede trein met 
hervormingen door te jagen een 
definitieve regionalisenng en een 

grondwetsherziening met het oog 
op de federalisenng en op de ver
eenvoudiging van onze instel
lingen Een groeiend aantal waar
nemers van ons politiek leven 
beseft dat er geen terugkeer 
mogelijk is doch erkennen ook 
dat wij thans het voorbereidend 
stadium achter de rug hebben 

Dit resultaat is op zichzelf een 
overdonderend bewijs van de 
juistheid van onze deelneming 
aan de regenng Dit heeft ons 
enkele goals doen skoren dank 
zij de dubbele aktie van onze 
minister en staatssekretans bij 
Binnenlandse Zaken en van de 
partij, naast de ministers » 
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VOLKSUNIE-STANDPUNT 
Vervolg van biz. 1 

Niet de benaming maar de inhoud van 
de strukturen is belangnjk. 
Zij meent dat overleg tussen de 
Vlaamse politici over de essentiële 
belangen van het Vlaamse volk in de 
staatshervorming wenselijk is vóór ie
dere andere dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap of van partij 
tot partij. De ervaring met de vroege
re rondetafelkonferentie en met de 
« groep van de 28 » moet ons immers 
tot voorzichtigheid aanzetten. 
Bovendien meent de Volksunie dat 
het land niet zozeer nood heeft aan 
lange palabers en uitgebreide studies, 
(er werden reeds genoeg •< plannen » 
op papier gezet) maar wel aan een 
samenhangende doelbewuste twee
derde meerderheid die resoluut op de 
grondwetsherziening afgaat ze ver
wezenlijkt en uitvoert Ook wat dit 
betreft heeft de «periode-Eyskens» 
bewezen dat het spekuleren op wis
selmeerderheden enzomeer, uiteinde
lijk uitmondt in verwarde formules en 
in voor de Vlamingen onzalige kom-
promissen. 

— Ofschoon het hier niet de bedoe
ling IS eveneens vlug een « plan » van 
de Volksunie voor te stellen (ons pro
gramma IS wat de staatsstruktuur 
betreft reeds vroeger geformuleerd) 
kan het nuttig zijn bondig de voor
naamste onderdelen van dit program
ma in hennnering te brengen zoals 
deze o.m. eveneens op het colloquium 
van Antwerpen werden samengevat 
door volksvertegenwoordiger Frans 
Baert 

1. De omvorming van de Belgische 
staat tot een Bondsstaat met twee 
deelstaten, een Vlaamse en een Fran
se. 

2. ledere deelstaat wordt bestuurd 
door een parlement en een regering. 
De parlementen van de deelstaten 
worden rechtstreeks verkozen door 
respektievelijk alle Vlamingen en al
le Franstaligen (ook diegenen die in 
Brussel wonen). Dit is essentieel. 
De regeringen van de deelstaten 
worden verkozen door de respektie-
ve parlementen. 

3. De Vlaamse en de Franse deel
staat moeten beschikken over zeer 
ruime en effektleve bevoegdheden, 
waarin begrepen de personaliseerba-
re materies in het Brusselse en de 
bevoegdheid aldaar instellingen op 
te richten voor de Vlamingen, respek
tievelijk de Franstaligen. Deze auto
nomie moet van die aard zijn dat zij 
aan de Vlaamse en de Franse staat 
de mogelijkheid geven een eigen 
gemeenschapsopbouw te verwezen
lijken binnen de Belgische «belan
gengemeenschap >. 

4. De deelstaten beschikken over 
autonome financiële Inkomsten en 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
uitgaven en hun begrotingseven
wicht. 

5. De hoofdstad wordt bestuurd 
door een Brusselse stadsraad, recht
streeks en proportioneel verkozen 
op eentalige kandidatenlijsten, met 
een uitvoerend kollege. In raad en 
kollege moeten efficiënte waarbor
gen voor de Vlamingen ingebouwd 
worden. De bevoegdheden van dit 
kollege zijn van territoriale aard. 

6. Het Brussels stadsgewest vervult 
de hoofdstedelijke funktie. Het om
vat de 19 gemeenten, die samenge
voegd worden tot een hoofdstad. 
Het wordt gefinancieerd door een 
dotatie ten laste van de rijksbegro
ting. 

7. De rijksadministraties, de parasta-
talen, enz... moeten grondig aange
past worden aan deze fundamentele 
tweeledigheid door ver doorgedre
ven splitsingen, decentralisaties, en
zomeer. 

8. Het wetgevend gezag van de 
Bond berust bij de Kamer van Volks
vertegenwoordigers. De parlemen
ten van de deelstaten (Vlaamse en 
Franse] vormen de Senaat die reflek-
tiekamer wordt en een rol kan spe
len bij het beslechten van bevoegd-
heidskonflikten en het bepalen van 
de omvang en de aard van de natio
nale solidariteit o.m. op financieel 
gebied. 

Het uitvoerend gezag van de Bond 
berust bij de Bondsregering die de 
effektleve toepassing van haar be
slissingen zoveel mogelijk toever
trouwt aan de administraties van de 
deelstaten. 
De Bondsinstanties zijn bevoegd 
voor die materies die evident geza
menlijk moeten behandeld worden 
en door de twee gemeenschappen 
als dusdanig erkend. 

9. De provincies worden als politiek 
beleidsniveau afgeschaft Zij kunnen 
al dan niet gehergroepeerd of geher-
struktureerd tot « subgewesten > ge
decentraliseerde administratieve 
eenheden worden onder het gezag 
van de deelstaten. 

10. De sociale en ekonomische ad
viesorganen worden hervormd en ge
hecht aan de parlementen van de 
deelstaten. Zij vergaderen gezamen
lijk als adviesorganen voor de 
Bondsregering. 

11. Het statuut van de Duitstalige 
minderheid moet herdacht worden in 
de zin van een redelijke kulturele 
autonomie en een speciale subge-
westelijke inspraak rechtstreeks in 
de Bondsorganen. 

De Volksunie is bereid om deze 
opties inhoudelijk te toetsen aan deze 
van andere partijen teneinde na te 
gaan in hoeverre de verschillen for
meel of substantieel zijn, overbrug
baar of niet 
Tot slot wil de Volksunie duidelijk stel
len dat gesprekken over staatsstruk-
turen niet mogen leiden tot het ver
waarlozen van de konkrete en onmid
dellijk Vlaamse eisen. 
De toepassing van de taalwetten in 
Brussel, het saneren van de Sabena, 
van de taaitoestanden in de Brussel
se ziekenhuizen, de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel - Halle -
Vilvoorde, enz... mogen niet uitge
steld worden of overgeheveld naar 
een eventuele dialoog over de staats
struktuur. ZIJ zijn evidente rechten 
waarvoor vroeger door de Vlamingen 
reeds een politieke prijs werd betaald. 
Er bestaat geen enkele reden om hier
voor opnieuw kompromissen te laten 
bedingen. 

Blijf van onze Vlaamse mensen, blijf VAN ONZE Vlaamse grond, blijf uit onze 
Vlaamse zakken. Zo klonk het vorige zondag voer de IJzervlakte. 
De kern van de Vlaamse strijd wordt soms verrassend knap samengebald bui
ten de strikte partijpolitieke kaders. Vaak heeft men herhaald dat de Volksunie 
niet kan steunen op de Vlaamse sociale organisaties. Het is een triestige waar
heid omdat zulke organisaties thans wettelijk gemonopoliseerd worden. 
De Volksunie kan echter blijven steunen op de aktieve Vlaamse Beweging. Dat 
voelt men op zangfeesten, dat voelt men op IJzerbedevaarten waar men vaak 
verrassend eenvoudig grijpt naar het hart van de Vlaamse mens. 
Treffend was het weer welke zin vonge zondag het luidst werd toegejuicht Dat 
was toen de h. Coene zei: Er wordt geen vierkante meter Vlaamse arond meer 
prijsgegeven aan de frankofone imperialisten. 
Vlaanderen is klaarblijkelijk hypergesensibiliseerd geraakt over gebiedsafstand. 
En dat is maar goed ook. Men kon het reeds duidelijk merken na de bekendma
king van het plan van de heer Vaast Leysen, waar uitstekende punten volledig 
negatief werden gekleurd door de passus over gebiedsafstand. 
Men zou dit in Vlaanderen toch over alle partijen heen eens en voorgoed als 
een axima moeten vooropzetten. Walen en Brusselaars zouden er over zwijgen 
eens dat ze zouden weten dat er op dat gebied mets meer te roven valt 
Altijd opnieuw zijn er Vlaamse defaitisten die in verband met nieuwe gesprek
ken tussen de gemeenschappen spreken van wederzijdse toegevingen en er 
dan Vlaams-Brabant bij betrekken. 

Elk gesprek is tot nog toe over Vlaams-Brabant gestruikeld. Maar er kwamen tel
kens andere toegevingen. 
Men zou toch eindelijk de vraag eens moeten stellen waarom de Vlamingen nog 
eens zouden moeten toegeven nu de feiten toch zo een duidelijke taal spreken 
over de toegevingen van de Franstaligen. vVant die geven nooit toe, zelfs als 
hun schijnbare toegevingen wet zijn geworden. Komen, Moeskroen, de Rat-
dietse streek en Edingen werden geruild voor de Voerstreek. 

BLIJF VAN ONZE GROND! 
Waar de Walen ondertussen weer Frans onderwijs hebben ingevoerd en mor
gen de opslorping bij Wallonië zullen eisen. 
Geen toegeving in het Brussels agglomeratiekollege waar ze geen Vlaamse 
schepenen wensen. Ondanks de wet 
Geen toegevingen inzake de gelijke verdeling van de ambtenaar in Hoofdstad 
Brussel en in de Brusselse KOO-klinieken. Ondanks de wet 
Waarom toch vragen de Vlaamse kleurpolitici met eerst de toepassing van alle 
wetten vooraleer nog over één enkele toegeving te willen praten ? 
Heeft men al ooit een enkele Vlaamse BSP-er over dit bedrog horen praten, zij 
die al klaar staan met nieuwe toegevingen? 

En probeert de CVP niet weer haar klassiek spelletje te spelen met een mooi 
program, waarvan de aantrekkelijke kanten van Vlaanderen door hen nooit wer
kelijkheid zullen worden. 
Evenmin als zij de taalwetten van 1932 en van 1963 heeft doen toepassen, zal 
ze andere voordelige wetten ooit verwezenlijken. 
Een enkele Nols is voldoende om alles af te remmen. Om zo iemand geen marte
laar te maken mogen de Vlaamsgezinden verder gemarteld worden. 
Zo de Vlamingen zoiets zouden proberen zouden ze voor de rechttiank worden 
gedaagd. Aan Vlaamse martelaars stoort men zich niet Ondertussen kunnen 
we slechts vaststellen dat men noch van onze Vlaamse mensen afblijft noch 
dat ons Vlaams grondgebied veilig is, noch dat men uit onze Vlaamse zakken 
blijft En het is niet de Waalse en Brusselse minderheid die dat doet Het is de 
Vlaamse meerderheid van de traditionele partijen. 
Wanneer toch keert ons volk zich met walg af van deze bedriegers ? 

WIMJORISSEN Senator. 

DIIU 
WOENSDAG 30 JUNI 

9 Gedurende het eerste kwartaal 
1976 werd voor 14.223 miljoen aan 
werkloosheidsvergoeding uitge
keerd, tegen 8.644 miljoen in dezelf
de periode in 1975. De uitkeringen 
liggen na één jaar dus 64 "/o hoger. 
Bij eenzelfde volume voor het ganse 
jaar zal zulks een uitgave betekenen 
van ca 50 miljard fr. 

• De koophandelsrechtbank van 
Brussel wijst de voorstellen inzake 
de drukkerijen en de weekbladen 
van de Standaardgroep af en sluit 
de drukkerijen te Kobbegem en te 
Broot-Bijgaarden. Het gaat om de 
weekbladen Ons Volk, Chez Nous, 
TV-Ekspres, Zie-Magazine, Ons 
Volkske en Junior. Pogingen van het 
personeel, om in eigen beheer te 
drukken, mislukken. 

• Dejnflatiegraad voor de jongste 
12 maanden bedraagt 9,39 °/o. Er is 
voor juni 1976 en juni 1975 slechts 
een licht verschil. 

• Wegens sterke weerstand van 
de oppositie (VU en BSP) in de 
Kamer zal de wachttijd voor jeugd-
werklozen niet van 75 dagen op 15ü 
gebracht worden. 

9 De zaak van de onwettige vrijstel
lingen van legerdienst neemt uitbrei
ding : een verpleegster in een militair 
ziekenhuis en haar echtgenoot be
roepsmilitair, die heel wat vrijstel
lingen tegen ruime vergoeding be
werkten, achter slot en grendel. Men 
verwacht nog meer aanhoudingen. 

9 De < wachttijd > in de avondwin
kelsluiting wordt tot 20 u. 15 be
perkt in plaats van 21 u. 

DONDERDAG 1 JULI 

9 In een manifest naar aanleiding 
van 11 juli zegt de Vlaamse Volksbe
weging «dat de tijd van het heilig 
ongeduld is aangebroken.» Het 
moet tot een eeriijk en konstruktief 
gesprek van gemeenschap tot ge
meenschap komen. Verdere vermin
king van Vlaams grondgebied Is 
onaanvaardbaar. De Vlaamse ge
meenschap moet zich inzetten voor 
waarachtig zelfbestuur, een eeriijke 
demokratie door een integraal, twee
ledig federalisme. 

• De h. Luk Vandeweghe (E. Troch) 
van De Standaard werd door de nieu
we uitgevers niet meer opnieuw aan
geworven. De h. Vandeweghe was 
direkteur van de redaktie van de 
Standaard-bladen, en specialist bui
tenland. 
9 In tegenstelling met de PSB/ 
BSP, die zo vlug mogelijk een ge
sprek over een « definitieve gewest
vorming » wenst is de PSC van oor
deel dat dergelijk gesprek slechts 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
kan gebeuren. 
9 België en Duitsland zullen 
samenwerken voor de ondergrond
se vergassing van steenkool. 
9 BRT moet 36 miljoen fr. bezuini
gen tot einde 1976. 
9 Zwaar incident in de Kamer: 
CVP-kameHid Dries Claeys scheldt 
PSB-voorzitter Cools voor « smeer
lap » uit waarop een handgemeen 
tussen BSP-ers en CVP-ers dreigt 
zodat voorzitter Dequae verplicht is 
de zitting te schorsen. 

VRIJDAG 2 JUNI 

9 De Kamer beslist door te zetelen 
tot volgende week, tot de volledige 
agenda is afgewerkt dit tot ongenoe
gen van heel wat kamerleden. 
9 De aanhoudende droogte en gro
te hitte hebben een steeds nadeliger 
invloed op de veeteelt de land- en 
tuinbouw, de waterbevoorrading en 
sommige bedrijfstakken. Het gebrek 
aan water laat zich in sommige 
gewesten reeds duchtig gelden. De 
overheid kondigt verscheidene maat
regelen aan tot beperking van het 
waterverbruik. 

9 Meerderheid in de kamer 
spreekt het vertrouwen uit in minis
ter De Saeger, na de socialistische 
aanval op diens beleid als minister 
van Openbare Werken. 

ZATERDAG 3 JUNI 

9 Kamer vergadert ook op deze 
dag, om agenda te kunnen afwerken. 
Er zijn zeer veel afwezigen. 
9 Sociaal konflikt bij de Stan
daard-kranten. De grieven zijn : geen 
objektieve kriteria bij aanwerving, 
geen vakantiegeld voor 1975 en 
1976, aanwerving van de proeflezers 
als arbeiders en niet als bedlende 
zoals nochtans wettelijk voorzien. 
9 Talrijke branden in Limburg. Boe
renbond noemt de droogte rampza
lig voor de land- en de tuinbouw. In 
verscheidene streken moeten brand
weer en rijkswacht op watertoer, met 
tankwagens, waterkanonnen en blus-
wagens. 

9 Te Diksmuide worden aan de 
vooravond van de IJzerbedevaart En
gelse en Duitse neo-fascisten in uni
form door de rijkswacht opgeleid. 

ZONDAG 4 JUNI 

9 De 49ste IJzerbedevaart trekt 
minder deelnemers dan de vorige 
jaren, als gevolg van de hitte. Om 
dezelfde reden wordt het program-
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ma ingekort Voorzitter Coene pleit 
voor een radikaal federalisme met 
twee, zonder grondafstand, zonder 
prijsgeven van volksgenoten. Scher
pe uitval wegens het uitblijven van 
amnestie. Van alle Vlaamse rand- en 
jeugdgroeperingen laat TAK zich 
rond de IJzerbedevaart het meest 
gelden. In verscheidene Westvlaam-
se gemeenten werden TAK-affiches 
met de voornaamste Vlaamse eisen 
aangeplakt 

MAANDAG 5 jul i 

• Kamerlid De Keersmaecker dient 
een wetsvoorstel in tot splitsing van 
de Brusselse Watervoorzienings
maatschappij. 

• De CVP-partijraad opteert voor 
een gewestvorming met drie. f let 
BSP-buro is tevreden met •• de stro
ming inzake gewestvorming» Tij
dens een perskonferentie noemt de 
BSP-voorzitter de budgettaire toe
stand « katastrofaler dan ooit tevo-

• De zoveelste «vergissing» van 
Openbare Werken: het gloednieuw 
tunnelstation te Mortsel — kostprijs 
110 miljoen — is onbruikbaar als 
gevolg van te smalle tunnel zodat de 
enorme luchtverplaatsing van voor
bijrijdende treinen wachtende omni
bus-reizigers dreigt mee te sleuren. 

• Het FDF verklaart zich bereid tot 
deelneming aan het toekomstig kom-
munautair overleg. 
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FEDERALISME EN 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
N i e m a n d tw i j fe l t e r a a n da t de s taa t she rvo rm ing die er k o m e n 
moe t , be ïnv loed zal w o r d e n d o o r d e pol i t ieke m a c h t s v e r h o u 
d i n g e n d ie uit d e gemeen te raadsve rk i ez i ngen bl i jken 
M i n d e r d a n v r o e g e r zi jn gemeen teve rk iez ingen al leen maar 
e e n p laatse l i jke aange legenhe id 
A n d e r s o m ech te r is het o o k z o da t e e n e igen V l a a m s e S taa t 
a a n he t be le id v a n onze g e m e e n t e n een ander gez ich t zal 
g e v e n 
In e e n fede raa l België, zoa ls d e V U er z ich v o o r bei jver t , ver
d w i j n e n d e p rov inc ies als apa r t be le idsn iveau Een gedee l te 
v a n hun b e v o e g d h e d e n en m a c h t w o r d e n aan de g e m e e n t e n 
o p g e d r a g e n D e g ro te re g e m e e n t e n zi jn er t oe in s taa t p rov in 
c ia le t a k e n o v e r te n e m e n Ve le ve r t rag ingen in de behande 
l ingen v a n d e doss ie rs w o r d e n daarb i j v e r m e d e n 
D e g e m e e n t e n m o g e n d e nod ige i nkoms ten v o o r hun g ro te re 
b e v o e g d h e d e n innen i p v d e p rov inc ies 
D i ch te r bi j d e bu rge r en be te r gecon t ro l ee rd d o o r de k iezer 
d a n de ondoo rz i ch t i ge prov inc ia le p ro f i tana ten , is het te 
h o p e n d a t d e g e m e e n t e n e e n zuinig e n a a n g e p a s t be le id voe
ren 

Een e igen V l a a m s e s taa t zal aan d e g e m e e n t e n n i euwe t a k e n 
t o e v e r t r o u w e n o m d a t het federa l i sme er v o o r o p k o m t da t het 
ove rhe idsbe le id in e lkaar oms lu i tende k r ingen g e v o e r d w o r d t 
W a t de k le inste kr ing, d e g e m e e n t e a a n k a n m o e t met bu reau -
k ra t i s ch a a n een v e r d e r a f l i ggende kr ing t o e k o m e n 
Een V l a a m s e s taa t zal er o p w a k e n da t de g e m e e n t e n e e n 
be le id voe ren , vr i j van d isknmina t ie -smet ten D a t is b v 
be langr i j k in ku l turee l opz i ch t D e huid ige w e t g e v i n g laat met 
t o e d a t d e Ku l t uu r raden rege ls v o o r gemeente l i j k ku l tureel 
be le id u i ts t ippe len en d e g e m e e n t e n e r t o e verp l i ch t fa tsoenl i j 
k e k red ie ten a a n he t ku l turee l w e r k te b e s t e d e n Een V l a a m 
se s t a a t s m a c h t z o u niet g e d o g e n da t bepaa lde g e m e e n t e n 
hun p o r t e m o n n e e d i c h t h o u d e n o f m o e t e n d i c h t h o u d e n v o o r 
he t plaatsel i jk ku l tureel w e r k o f een met ge reg lemen tee rde 
« vnend jespo l i t i ek » v o e r e n 

A a n een V l a a m s e s taa t zal d e b e n o e m i n g v a n de b u r g e m e e s 
t e r s m o e t e n t o e v e r t r o u w d w o r d e n en he t w o r d t d a n we l e e n 
g e s c h r e v e n o f met g e s c h r e v e n w e t da t f ransk i l jonse pMDtenta-
t e n o p geen b u r g e m e e s t e r s s j e r p m o e t e n hopen . 
Een V l a a m s e s taa t zal b e k o m m e r d zi jn o m de p laatsel i jke 
lagere schoo l , d e gemeenschappe l i j ke vo l ksschoo l en de e c h 
t e « schoo lmees te r » o p n i e u w in e re herste l len 
Een V l a a m s e s taa t zal o v e r d e nod ige ge ldmidde len besch ik 
k e n o m d a t d e mi l ja rden d ie o n s nu on ts to len w o r d e n (cf r D o s 
s ier V l aande ren ) bi j ons zul len b l i jven • Een V l a a m s e S taa t zal 
d u s m e t m inder k ren te r ighe id zi jn g e m e e n t e n k u n n e n he lpen. 
T o t s lo t v o l g e n d e a n e k d o t e e n 't is ech t gebeu rd . 
In 1970 s t o n d ik als l i j s tduwer o p onze gemeente l i js t , de 
p laa ts d ie no rmaa l t o e k o m t a a n d e o u d s t e als hij zelf g e e n 
amb i t i es k o e s t e r t 
Ik n a m dee l a a n e e n verk iez ingspane l w a a r iedere par t i j 
haa r p r o g r a m m a k w a m v e r k o p e n aan « d e a c h t b a r e k iezers » 
M I J w e r d t o e g e s t a a n d e laats te te s p r e k e n V ó ó r mij s loo fden 
d e w o o r d v o e r d e r s van de « a n d e r e n » z ich uit o m te ver te l len 
w e l k aa rds parad i j s zij v a n de g e m e e n t e g ingen m a k e n 
O p r e c h t te e r k e n n e n da t er vee l g o e d e v o o r n e m e n s eerl i jk 
v o o r d e p innen k w a m e n o m v a n w e g e de u i t t redende burge
m e e s t e r A l s laats te sp reke r heb ik het b i j zonder ko r t 
g e m a a k t en d a a r e n b o v e n geen enke l van d e mij v o o r g a a n d e 
s p r e k e r s g e k w e t s t 
Ik zei eenvoud ig « m i j n h e e r de b u r g e m e e s t e r , ik f e l i c i t ee r U 
m e t uw p r o g r a m m a en ik w e e t da t U da t a l l emaa l ech t w i l 
v e r w e z e n l i j k e n ; ik dee l uw o p v a t t i n g e n b i jna v o l l e d i g maar 
h e l v e r s c h i l t u s s e n U en uw par t i j en mi j en m i j n pa r t i j 
b e s t a a t er in da t U da t a l l een maar kun t b e l o v e n w a n t het 
g e l d o m he t te d o e n zu l t U n ie t k r i j gen en da t de V o l k s u n i e 
he t n ie t a l l een kan b e l o v e n maa r he t o o k doen w a n t i ngeva l 
van f e d e r a l i s m e zal d a a r t o e w e l he t n o d i g e ge ld v o o r h a n 
d e n z i jn . D a a r o m n o d i g ik de k i eze rs ui t o o k b i j deze 
g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n v o o r een rad i kaa l f e d e r a l i s t l -

L
s c h e pa r t i j te s t e m m e n ». 
V o o r d i t « s l o t w o o r d j e » k r e e g ik a l g e m e e n a p p l a u s o m d a t 
he t b o n d i g w a s , s i m p e l en . . . j u i s t 

De 49ste IJzerbedevaart is geen gro
te bedevaart geworden en daar wi l 
len wi j echt niets kwaads mee Al 
leen maar dat de alles verzengende 
hitte ze een stuk heeft Ingekort en 
het entoesiasme halveerde. 
De bedevaart won echter aan kleur, 
aan leugd, aan vriendeli jkheid en 
aan... warmte. 
Heel wat bedevaarders volgden de 
plechtigheid vanonder een zonne
scherm of zeil. Verscheidene ouwe 
getrouwen van de grote oor log wa
ren wi jsel i jk thuis gebleven, de hitte 
heeft met niemand kompassie 
Soms waaide een frisse zeewind 
over de vlakte en maakte van de tien
duizenden een wiegende kleurenzee. 
De eucharist ieviering, dit jaar door 
drie Vlaamse priesters uit Brussel 
opgedragen, was biezonder zinvol 
Het gebed 'Opdat de Vlamingen in 
Brussel zichzelf zouden blijven - ont
roerde iedereen. 

De teksten van Johan Van Mechelen 
werden door Kris Yserbyt en Nolle 
Versyp sober voorgedragen en be
koorden iedereen. De herinnering aan 
alles wat zich achter het I jzer f ront 
vier jaar lang heeft afgespeeld tot de 
bezetting van het parlement door de 
VOSsen in 1920 werd weer levend. 
Zeker toen twee oud-str i jders hun 
van vaderlanderkes gemaakte VOS-
vlag van de oude naar de nieuwe 
toren eskorteerden. 

De hitte, hoe verdovend ook, werd 
vergeten toen het dodenappel en de 
bloemenhulde aangekondigd wer
den. Firmin Deprez, Amedee De Mey
er, Lodewijk Dosfel, Herman Van 
den fieeck, Joris Van Severen, Ray
mond Tollenaere, August Borms, 
Theo Brouns en Leo Vindevogel wer
den speciaal herdacht Er volgde tel
kens handgeklap na hun namen. Tien
tallen meisjes traden toen naar voor 
en sierden de witte kruisjes met 
sobere kransen en een paars l i n t 
gevolgd door tientallen kleine meis
jes die met ontelbare kransen het 
puin van de oude toren sierden. Dit 
pakkend moment werd onderl i jnd 
door de veelzeggende woo rden : 

'Wijherdenken allen die voor Vlaan-
derens vrijheid, voor Vlaanderens 
zelfbestuur, aan welke kant ook van 

de barrikade, het eerlijk meenden en 
hun leven gaven ». 

Voor mijn part had hier de bedevaart 
mogen eindigen... 

Z E L F B E S T U U R 

Uit de toespraak van voorzitter Coe-
ne onthouden wij vooral het volgende 

1 De grondwetsherziening van 1970 
IS slecht niet het minst omdat zij geen 
echt zelfbestuur verwezenlijkt en in
tegendeel het grote gevaar inhoudt 
van dne gelijkwaardige gewesten 
Op dus voor een nieuwe grondwets
herziening en zorgen we ervoor dat 
de vereiste konstituante er komt met 
een ruime herzieningsmogelijkheid, 
want het establishment verdedigt zich 
stevig met zijn eigen grondwet 

2 Het minimum dat aanvaardbaar is, 
IS federalisme met twee Zeker geen 
verdere minorisenng van de Vlaamse 
meerderheid en verdrukking van de 
Brusselse Vlamingen door een federa
lisme met dne 
3 Er wordt geen vierkante meter 
Vlaamse grond meer prijsgegeven 
aan de frankofone impenalisten en 
alle faciliteiten die op Vlaamse grond 
de Vlamingen bedreigen moeten wor
den afgeschaft 
4 Brussel bli j ft de 19 gemeenten. 
Brussel, dat geen volk en geen kul-
tuurgemeenschap is, maar slechts 
een agglomeratie en een hoofdstad, 
die sistematisch, elke dag, zijn oud-
Brabants-Nederiands wezen verbas
tert en Vlaanderen hoont met zijn Nols-
praktijken, wordt nooit een volwaar
dig gewest of deelstaat 
5 De te hervormen staatsstruktu-
ren moeten angstvallig eenvoudig uit
gebouwd worden, want alleen al om 
het te doen mislukken zullen de unitai-
ren en de reaktionairen het ingewik
keld maken 

A M N E S T I E 

«Eerlijke strijders voor amnestie 
schreven dat ze beschaamd zijn, om
dat we dertig jaar na wereldoorlog II, 
nog geen amnestie voor politieke 
delinkwenten hebben veroverd en er 
met eens in gelukt zijn de ergerlijke 
sociale gevolgen van de repressie en 
van de epuratie ongedaan te maken 
W e blijven een land waarin haat en 
onverzoenlijkheid nooit wijken » 

Foto DANN 

De hittegolf deed sommigen er aan denken dat Diksmuide niet zo ver van de 
kust ligt 

Foto: DANN 

Z E L F V E R D E D I G I N G 

« BIJ het komend gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap zeggen we 
met nadruk aan alwie het horen moet 
speciaal aan de verwenden van de 
Belgische heersersklasse bli jf van 
onze Vlaamse mensen, bli jf van 
onze Vlaamse grond, bli jf uit onze 
Vlaamse zakken, zoniet moeten we 
reageren in staat van wettige zelfver
dediging Het mag geen dag langer 
waar zijn, dat een volk dat strijdt voor 
een pnmair recht van zelfbestuur, 
recht moet kri jgen, door altijd maar 
kompensaties te geven, in mensen, in 
grond, in financiële middelen, waar
door het ten slotte zelfmoord pleegt 
Aan de Vlaamse Brusselaars, de dap
peren van elke dag, die met het oog 
op het beveiligen van hun volksleven 
en van de Nederlandse kuituur, voor 
de komende gemeenteraadsverkiezin
gen op een front stnjden, brengen we 
hier een ontroerende groet en we roe
pen ze toe edele Brabant were di, 
volhardt en wint » 
En de voorzitter besloot 
«Deze bedevaart verliest zijn diepe 
zin, als we met naar de IJzer komen 
om, in eendrachtige trouw, aan onze 
doden die alles gaven, aan de genera
ties Vlamingen, die grenzeloze offers 
brachten, plechtig te zweren, dat we 
het zullen doen. 

Doen of vergaan, met werk van duur, 
met zel fbestuur '» 

G R O E T E N 

Herwig Muydermans bracht een jon
ge groet uit Brussel Hij trok scherp 
van leer tegen CVP, PVV en BSP die 
hoewel zij openli jk uitkomen voor 
gespl i tste kandidatenli jsten bij de 
agglomeratieverkiezingen te Brus
sel zich onthouden wanneer het 
amendement In het parlement voor
k o m t ia zelfs tegenstemmen. 
Hij vroeg de aanwezigen met enkel 
radikaal-Vlaams te zijn in Diksmuide 
maar zeker in Brussel 
De Nederlandse prof de Vries Rei-
l ingh bracht de groet uit Noord-Ne
derland 

« Dank zij de Vlamingen, zijn wi j er 
trots op Nederlanders te zijn !» ver
klaarde hij «Vlaanderen dat na de 
mislukking van de hereniging met 
Nederland in de vorige eeuw een 
wedergeboorte te zien gaf in letter
kunde, kunst en wetenschap heeft 
een wezenli jke bijdrage tot de alge
hele Nederlandse kuituur geleverd.» 
Uit de Franse Nederlanden kwam 
Wido Bourel. Hij bracht de groet van 
zijn en onze taal- en kultuurgenoten 
«In Frans-Vlaanderen boekt onze 
jonge Beweging resultaten die even
redig zijn met onze verwachtingen 
De Vlaamse gedachte herleeft er uit 
haar asse Ons vertrouwen in de toe
komst is g roo t Talrijk zijn de jonge 
militanten die zich bij ons scharen, 
uit afkeer van een maatschappij 
waarvan de princiepen tegen onze 
streek- en volksverbondenheid 
zijn !> 

In de ietwat koelere straten van Dik
smuide zochten de tienduizenden een 
frisse hoek en pint op Het mocht wel 
Nog even een tip aan de ontelbare 
bedelende bonden en klubjes ietwat 
minder aanklampingsdrift zou ook 
goed zijn 

Maurits Van Liedekerke 
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Onder de titel «geen geknoei en geen gebedel meer» publi
ceerde de Vlaamse Volksbeweging een 11 jullmanifest dat 
wij hier integraal afdrukken. 

ELKE DRIELEDIGE VORM 
VAN GEWESTVORMING 
DIENT AFGEWEZEN 
De guldensporenherdenking 1976 dwingt tot bezinning en beraad. 
De bezinning over de huidige toestand biedt geen reden tot veel 
feestvieren. 

Het georchestreerd en suksesri jk frankofoon offensief, de lamenta
bele loket-geschiedenis in Schaarbeek, de dreigende broodroof in 
de ASLK, de beschamende stemming inzake de waarborgen voor de 
Vlamingen te Brussel en het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde 
zijn harde feiten. 

Zi j laten er geen twijfel over bestaan. De zwarte reeks duurt voort. 
Weer eens moest de Vlaamse gemeenschap de regering en het land 
redden ! En dit door onaanvaardbare toegevingen en onverantwoor
de verzaking aan essentiële eisen ! 

DE TIJD VAN HET 
HEILIG ONGEDULD 
Deze bezinning moet tot het klare 
Inzicht leiden dat de wortel van 
alle kwaad de unitaire staat is, het 
nog steeds ontbreken van waar
achtige autonomie voor de Vlaam
se gemeenschap. Het beraad 
moet uitmonden in de vaste wil 
aan de onduldbare toestand van 
politieke onderontwikkeling een 
einde te stellen. 

Dat dit enkel kan gebeuren door 
de fundamentele ombouw van 
het land tot een tweeledige fede
rale staat is in Vlaanderen en ook 
in Wallonië een evidentie gewor
den. 

Maar klacht, aanklacht, in,zicht en 
goede bedoelingen volstaan niet I 
Onze gemeenschap heeft eigen 
macht nodig. Daarom moet zij 
resoluut in de aanval treden en 
elk geduldig afwachten, laat 
staan deemoedig bedelen, afwer
pen. 

De tijd van het heilig ongeduld is 
aangebroken. 

Ten overstaan van het nakende 
gesprek van gemeenschap tot ge
meenschap en de onderhande
lingen die thans ongetwijfeld op 
gang werden gebracht, moet een 
dynamische Vlaamse frontvor
ming tot stand komen rond de vol
gende basisbeginselen. 

DE BASISBEGINSELEN 

1. De ervanng van de laatste 
jaren heeft overduidelijk uitgewe
zen dat halfslachtige en voorlopi
ge oplossingen rampzalig zijn en 
alleen rampen voor alle betrokke
nen kunnen medebrengen; gron
dige, eerlijke en afdoende hervor
mingen zijn vereist 

2. De nieuwe strukturen moe
ten gebouwd worden op de wer
kelijkheid: het bestaan van twee 
grote kultuurgemeenschappen, 
die de dragers zijn van de politie
ke Wil, en het feit dat zij samenwo
nen in het hoofdstedelijk gebied 
Brussel. 

3. Aan deze twee grote ge
meenschappen moet derhalve de 
volheid van de politieke autono
mie verleend worden op wetge
vend, bestuurlijk en financieel 
vlak; zij moeten beschikken over 
de residuaire macht en dragen 
aan de Bondstaat enkel deze 
bevoegdheden over die alleen hij 
kan uitoefenen. 

4. De respektievelijk Nederland
stalige en Franstalige inwoners 
van het hoofdstedelijk gebied zijn 
volwaardige onderhorigen van de 
Vlaamse of Waalse deelstaat; 
hun gekozenen zetelen in de 
Vlaamse en Waalse parlemen
ten ; de Vlaamse en Waalse wet

geving voor alle personaliseerba-
re materies is voor hen te Brussel 
toepasselijk. 

Daarenboven moeten de beide 
gemeenschappen in het hoofdste
delijk gebied beschikken over ei
gen bestuurlijke instellingen voor 
het behartigen van de specifieke 
belangen, naast de algemeen 
Brusselse instellingen die de geza
menlijke lokaliseerbare aangele
genheden zullen behoren. 

De eigen Vlaamse en Waalse 
instellingen in het hoofdstedelijk 
gebied moeten nauw geïnte
greerd worden in de respectieve 
deelstatelijke instellingen. 

In de algemeen-Brusselse instel
lingen en beleidsorganen moet de 
Vlaamse gemeenschap over af
doende waarborgen beschikken. 

5. Dit betekent dat elke drieledi
ge vorm van federalisme of ge
westvorming radikaal moet afge
wezen worden, zij zou de Vlaam
se minorisatie in Brussel besten-, 
digen; Brussel handhaven als 
een bedreiging voor de Vlaamse 
ontwikkeling en de Hoofdstad 
zelf in een zeer gevaarlijke toe
stand van afzondering brengen. 

6. De demokratische rechten 
van de Vlaamse burgers mogen 
niet verminkt worden door alge
mene grendelprocedures in het 
nationale parlement; de autono
mie van de gemeenschappen 
mag niet uitgehold worden door 
voogdijstelsels van de nationale 
instanties of van de ene gemeen
schap over de andere. 
Aanvaardbare en efficiënte waar
borgen tegen eventuele minorise-
ring dienen gevonden te worden 
in de paritaire samenstelling van 
de Bondsregering en het onder
werpen van bepaalde beperkte 
en bijzondere politieke materies 
aan een wetgevende beslissing 
op paritaire basis. 

7. De invoenng van een nieuwe 
staatsstruktuur mag niet gepaard 
gaan met een zoveelste vermin
king van het Vlaams grondge
bied; het ongeduld terzake, de 

struktuurhervorming, mag niet lei
den tot een afkopen van het fede
ralisme door concessies in Brus
sel en in Vlaams-Brabant. 
Het probleem gesteld door de 
aanwezigheid van francofone in-
wijkelingen in Vlaamse randge
meenten hebben inhoudelijk niets 
te maken met de staatsstruktuur; 
dit probleem is trouwens essen
tieel een kwestie van integratie 
van deze inwijkelingen in de 
Vlaamse gemeenschap. 

8. Het gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap moet eer
lijk zijn en konstruktief Maatrege
len die de gewone voltrekking zijn 
van bestaande regelingen zoals 
het kiesarrondissement Halle-Vil
voorde of de provincie Vlaams-
Brabant of de eenvoudige inlos
sing van uitdrukkelijke beloften 
zoals de waarborgen bij de agglo
meratieverkiezingen mogen niet 
betrokken worden in de onder
handeling. 
De gewestvof ming en de federali-
senng zijn Vlaamse en Waalse 
verzuchtingen ; de beide gemeen
schappen moeten samen zoeken 
naar de beste regeling ; de Vlaam
se gemeenschap moet met op
nieuw eenzijdig een prijs betalen! 

9. Een zogenaamd kommunau-
tair akkoord moet er niet toe 
strekken een regering te redden 
of uit te breiden of een nieuwe 
regering te vormen, maar wel het 
land eens en voorgoed te reorga
niseren. 
Alle kortzichtige partij-politieke of 
elektorale berekeningen moeten 
dan ook radikaal uit het overleg 
gebannen worden. 
Om dezelfde reden dient de gan
se gemeenschap in het gesprek 
betrokken te worden: de Vlaam
se strijd- en kultuurverenigingen 
en hun overlegcentrum, de akade-
mlsche middens en alle terzake 
bevoegden moeten aktief aan de 
nieuwbouw kunnen medewerken. 
10. Men moet er zich ten slotte 
goed van vergewissen dat als de 
Belgische Staat niet bekwaam 
zou blijken te zijn ruimte te bie
den voor het Vlaamse zelfbe
stuur en zijn voortbestaan verder 
zou steunen op de Vlaamse lank
moedigheid en het stelselmatige 
zwichten voor de chantage van 
de frankofone minderheid, hij zijn 
moreel fundament en zijn toe
komstmogelijkheden onherroepe
lijk zal verbeuren. 

Het Vlaams Zelfbestuur door 
eerlijk demokratisch tweeledig 
federalisme zal — wat overjari
ge ongeluksprofeten ook mogen 
beweren — niet leiden tot het 
ekonomisch uiteenspatten van 
het land ; evenmin tot een socia
le stilstand in Vlaanderen; het 
zal de basis leggen voor een 
bevrijde, eigenmachtige en waar
achtige groei naar welzijn voor 
ieder in Vlaanderen. 

Daarom mag de Vlaamse ge
meenschap ditmaal niet versa
gen, maar moet zij zich met ge
spannen aandacht en gebundel
de kracht inzetten voor het eer
ste grote doel : 

waarachtig zelfbestuur en eerlij
ke demokratie door integraal, 
tweeledig federalisme I 

Naar aanleiding van de aanstaande nationale feestdag van 
de nederlandstalige kultuurgemeenschap in België, verheuqt 
het Davidsfonds zich om de groeiende konsensus, over 
ideologische meningsverschillen heen, rond de noodzaak van 
de federalizering van onze politieke strukturen en de amnes-
tiegedachte. 
Deze verschijnselen zijn, na vele anderen grotendeels de 
vrucht van 10 jaar samenwerking in het Vlaams Overlegcen
trum — tot stand gekomen op initiatief van het Davidsfonds 
— dat, om een franstalige Brusselse krant te citeren « bewust 
van zijn macht, mooie overwinningen bezorgde aan het 
Vlaams imperialisme». 
Het Davidsfonds moet echter vaststellen dat, op het vlak van 
de politieke verwezenlijkingen, de inventaris voor het Vlaam
se volk volstrekt negatief uitvalt. 
1. Geen enkele eis van de Halle-betoging werd ingewilligd. 
2. De taalfaciliteiten in de randgemeenten werden nog altijd 

niet afgeschaft. 
3. De kulturele autonomie blijft in grote mate een fiktie. 
4. De wet tot bepaling van objektieve kriteria voor de kredie

ten aan de kultuurgemeenschappen is er nog steeds niet. 
5. Zelfs de inoverwegingneming van een wetsvoorstel tot 

amnestieverlening werd verworpen. 
6. Door de Vlaamse gemeenschap werd dure ruilmunt 

betaald voor een vanzelfsprekende gelijkwaardigheid in 
de hoofdstad. 

7. Vlaanderen wacht nog steeds op de vastlegging van de 
taalkaders in een deel van de administratie en in een aan
tal parastatalen, als daar zijn : Dienst voor het Mijnwezen, 
Ontwikkelings samenwerking, COO-ziekenhuizen van 
Schaarbeek, Sabena, Brusselse Interkommunale Water
maatschappij, Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker
heid, N.M. Belgische Spoorwegen, N.M. Buurtspoorwegen, 
Nationale Bank, N.M. voor Krediet aan de Nijverheid, 
Gemeentekrediet... 

OPEN 11 JUU-BRIEF 
VAN HET DAVIDSFONDS 
Het wordt voor de Vlaming moeilijk te geloven dat hij in een 
rechtsstaat leeft. 
Wanneer een Brusselse burgemeester jarenlang deze gelijk
waardigheid genegeerd heeft op een voor de Vlamingen uit
dagende en vernederende wijze, wordt de eenvoudige toe
passing van de wet nogmaals als wisselgeld gebruikt voor 
een nieuw onrecht tegenover de Vlamingen. 
Een ultimatum van een minderheidsgroepje in de regering vol
stond om, na een schijnraadpleging van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht en op grond van betwistbare cijfers, nieu
we taalkaders vast te stellen voor ASLK, zulks de dag zelf 
van het bezoek van de regeringskommissaris aan Schaar
beek en met terugwerkende kracht op 17 september 1975. 
Schaamteloos en straffeloos mocht de bedoelde burgemees
ter, die trouw zwoer aan 's lands wetten, voor onze BRT ver
klaren : << In dit land is verzet tegen de wet lonend.» 
Het Davidsfonds protesteert krachtdadig tegen de alsmaar 
aanslepende broodroof. 
In totaal gaat het om duizende betrekkingen die aan Vlamin
gen toekomen. In Brussel worden bovendien een aantal 
Vlaamse scholen bedreigd, als gevolg van een nadelige 
betoelaging van de werkingskosten. 
Het roept al zijn geledingen op om in de nabije toekomst bij
zondere aandacht te besteden aan dit belangrijk aspekt van 
de Vlaamse problematiek. 
België en fransdolle Brusselaars hebben in het verleden de 
Vlamingen niet vertroeteld. De Vlamingen hebben dan ook 
weinig redenen om ze aan het hart te drukken. Moreel sterk 
door zijn partijpolitieke ongebondenheid, geeft het Davids
fonds, ter gelegenheid van 11 juli 1976, de dringende raad: 
— aan de politieke machthebbers van dit land: indien Bel-

giës voortbestaan u lief is, houdt op met de meerderheid 
van zijn bevolking te tarten; 

— aan de fransdollen onder de Brusselse politici: indien uw 
hoofdstedelijke rol u nog interesseert, houdt op met de 
Vlamingen te vernederen. 

Wat een burgemeester kan, kan zeker een volk. 

Op deze foto van de jongste TAK-betoging te Schaarbeel< kan men zien dat de 
rijkswacht biezonder brutaal tekeer ging tegen de jonge manifestanten, waar

van ettelijke gekwetst werden. Wie gaf het bevel tot deze mensenjacht ? 
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IS 
EANSHOFI 
«ALVA» VAN DER MEERSCHTl 
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Van de hand van lic. J. De Troyer, gewezen algemeen ondervoorzitter van het Ver
bond van het Vlaams Overheidspersoneel (VVO) ontvingen wij bijgaand scherp 
getekend portret van Ganshof Van der Meeruch, de topmagistraat die — na lang 
treuzelen — door de regering-Tindemans naar het Schaarbeek van Nols gestuurd 
werd om daar de wet te doen naleven. Ganshof ging, dat weten we inmiddels, in 
het holst van de nacht en vergezeld van een troep rijkswachters en soldaten. Hij 
deed echter zijn werk maar half, maar daarover willen wij het nu niet hebben. 
In Vlaamsgezinde kringen heeft niemand ook maar de minste sympathie voor deze' 
man, die de bijnaam «Alva» kreeg. In het artikel van J. De Troyer kan de jongere 
lezer ontdekken waarom... 

Ganshof Van der Meersch staat se
dert 1939 aan de top van de Belgische 
magistratuur en hij is de hoofdverant
woordelijke uitvoerder van de hele 
repressie tegen de Vlaamsgezinden. 
Nemen wij eerst het meest recente 
verleden: hij organizeerde in 1944 de 
meest bloedige repressie die in de 
Lage Landen slechts door Alva werd 
overtroffen. Het werd, vooral in Vlaan
deren, niet het proces van een bepaal
de partij, maar de weerwraak op alles 
wat in enigermate Vlaamsgezlnd was. 
De regering heeft de blunder van deze 
eeuw begaan, door de man aan te dui
den die voor gans de oudere genera
tie in Vlaanderen het symbool is van 
de vuurpelotons en de koncentratie-
kampen, van de moorden bij klaarlich
te dag en de verkrachtingen in de inci-
viekenkampen, van de verwoesting 
van inboedel en de mishandeling van 
onschuldige kinderen. 
Wij citeren enkele gefusilleerden. Irma 
Laplasse zag haar twee zonen, VNV-
leden, ontzettend afranselen. Men be
weert dat zij de terugkerende Duitsers 
te hulp riep, hetgeen echter door pater 
Van Isacker wetenschappelijk betwist 
wordt. Toch werd zij gefusilleerd op 
aanstuwen van prokureur Vossen, die 
tien jaar geleden ondergetekende een 
reeks huiszoekingen bezorgde in de 
zaak over Van Steenkiste. Dit laatste 
tekent zijn mentaliteit. Welke van de 
twee miljoen Belgische moeders die 
haar kinderen ziet afkloppen, zou des
noods de duivel met te hulp roepen? 
Joris de Feyter, sekretaris van de 

Vlaamse Oud-Strijders werd gefusil
leerd, niet om zijn oorlogsaktiviteit, 
maar omwille van zijn vooroorlogse 
kampagne tegen het Frans-Belgisch, 
militair akkoord. 

Borms had geen wezenlijke politieke 
invloed tijdens de tweede wereldoor
log, maar werd half kreupel naar de 
exekutiepaal gesleept omwille van zijn 
aktivistenstrijd tijdens de eerste we
reldoorlog. 

Leo Vindevogel een parlementslid uit 
de vooroorlogse katolieke partij, werd 
op getuigenis onder ede van vroeger 
franskiljonse politieke tegenstanders 
ter dood veroordeeld, alhoewel deze 
getuigen zich plichtig gemaakt hadden 
aan gemeenrechtelijke misdaden en 
volgens het strafwetboek niet als getui
gen mochten aanvaard worden. Meer 
nog ! Tijdens het proces Vindevogel 
toonde de katolieke voorzitter van de 
krijgsraad, de heer Dubois aan de 
advokaten een dokument, waaruit 
bleek dat Vindevogel normaal moest 
worden vrijgesproken. Hij vroeg de 
advokaten over dit dokument te zwij
gen en beloofde er rekening mee te 
houden door het toepassen van een 
lichtere straf Niets daarvan, en Vinde
vogel werd gefusilleerd. Terloops ge
vraagd : wanneer wordt dit dokument 
publiek gemaakt ? Wil Ganshof ons dit 
eens tonen ? 

TTieo Brouns was de onkreukbare 
idealist, maar voor 1939 bestrijder van 
het militair akkoord met Frankrijk. Hij 
deed mateloze pogingen om Limburg 

tijdens de oorlog bestuurbaar te hou
den en de bevoorrading te verzeke
ren, maar onderging hetzelfde lot. Tal
loze andere Vlaamse vooraanstaan
den werden gekraakt door gevange
nisstraf en onwettelijke boeten. Dat is 
het werk van Ganshof Van der 
Meersch, want net als in de administra
tie draagt hij ook in het gerecht het 
hoogste gezag, de morele verantwoor
delijkheid. 

Men kan voor of tegen totale amnes
tie zijn, alhoewel ieder weldenkend Vla
ming weet dat de repressie die Gans
hof Van der Meersch als auditeur-ge
neraal in 1944 heeft ten uitvoer ge
bracht vooral bedoeld was tegen de 
politieke flaminganten, terwijl ekonomi-
sche kollaborateurs en Gestapo-
agenten aan de dans konden ont
springen. 

DE MEIDAGEN VAN 1940 

Doch de personaliteit van G.v.d.M. is in 
Vlaanderen met alleen berucht omwil
le van de politieke en bloederige 
repressie; hij heeft nog een even 
groot verleden in de meidagen 1940. 
Als auditeur-generaal bij het militair 
gerecht is hij verantwoordelijk voor de 
willekeurige aanhoudingen van duizen
den Vlamingen van allerlei kleur, klas
se en kategorie. In de «rechtstaat» Bel
gië wordt gezegd dat een opsluiting 
gebeurt op voorlegging van een aan
houdingsmandaat. Op 10 en 11 mei 
1940 heeft Ganshof Van der Meersch 
duizenden met een staatstelegram 
doen aanhouden door de rijkswacht, 
door het leger en ook door de Franse 
veiligheidsagenten die reeds in België 
opereerden met politionele opdrach
ten. Ondergetekende heeft van dit laat
ste de meest formele getuigenis. Nie
mand kan het juiste cijfer van dit aan
tal aangehouden Vlamingen, vreemde
lingen en verdachten opgeven Nie
mand heeft Ganshof Van der 
Meersch hiervoor ooit tot de orde 

geroepen ainoewel hij tijdens de Duit
se bezetting publiek naar België is 
teruggekeerd en bijgevolg stilzwijgend 
de Duitse overwinning aanvaardde. 
Zonder enige rechtsgrond werden de
ze aangehoudenen overgeleverd aan 
de Franse politiediensten, op de zoge
naamde spooktreinen geplaatst en 
prijsgegeven aan de mishandelingen 
van het opgehitste straatgepeupel in 
Franknjk. 
Te Abbeville werd Joris van Severen 
met 21 andere verdachten door dron
ken Franse soldaten neergeschoten. 
De anderen werden gruwelijk mishan
deld in de Franse koncentratiekampen 
Le Vernet, Orleans en elders. Zij keer
den terug door tussenkomst o.m. van 
Borgignon, toenmalig VNV-volksver-
tegenwoordiger. 
Niet te verwonderen dat de terugke
renden vol afschuw waren over de 
mishandelingen en positief stonden 
tegenover de Duitsers. Alhoewel tij
dens de eerste dagen van de oorlog 
door vooraanstaande VNV-parlemen-
tairen met nadruk was gezegd: er 
komt geen tweede aktivisme, is het 
toch op een kollaboratie uitgedraaid 
o.m. omdat duizenden vooraanstaan
de Vlamingen in hun ontzettende ont
goocheling zich naïef aan de politiek 
van de Duitsers hebben laten vangen. 
Aldus is Ganshof Van der Meersch 
door zijn onrechtmatig en onwettig 
optreden tegenover duizenden onver
dachte Vlamingen op 10 mei 1940, en 
de daaropvolgende moordparti jen en 
mishandelingen, een van de grootste 
oorzaken van de kollaboratie langs 
Vlaamse zijde ti jdens de tweede we
reldoorlog. 
Ganshof Van der Meersch had op de 
repressiebank moeten worden gezet 
in 1944 omdat hij de mateloze ontgoo
cheling en het gevoel van opstand 
tegen elke Belgische instantie heeft 
wakker geroepen. 

Dit IS echter nog met alles. In deze 
grondwettelijke staat brengt de schei
ding der machten mede dat men zeker 
nu nog met kan overstappen van de 
ene macht naar de andere van onze 
dne grondwettelijke machten, nl. de 
wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke macht. Dit moet zeker zo 
blijven voor de laatste om haar onaf
hankelijkheid te bewaren. Ganshof 
Van der Meersch was magistraat in 
1939, hij bleef het in 1944 en ook later. 
In 1960 werd hij echter, ten tijde van 
de Kongokrisis, benoemd tot minister 
voor Kongolese aangelegenheden. 
Normaal moest hij dus definitief de 
rechterlijke macht verlaten, zoals trou
wens nu nog een ambtenaar de admi
nistratie verlaat om een politiek parle
mentair mandaat te vervullen. Zijn 
plaats blijft niet open zodat een terug
keer onmogelijk wordt. Na het korte 
ministerschap keerde Ganshof Van 
der Meersch echter terug naar de top 
van de magistratuur. Dit is tegen alle 
regels en geplogenheden. Terloops ge
zegd, zijn ministerschap was van korte 
duur, want de negers lazen het Bel
gisch gezag een andere les dan de 
Vlamingen het durven. 
Dan zijn er nog mensen in Vlaanderen 
die durven denken dat Ganshof Van 
der Meersch zijn blazoen tegenover 
de Vlamingen wil oppoetsen. Dit bla
zoen IS met op te poetsen en dient 
eveneens met te worden opgepoetst. 
Om recht te doen wedervaren in 
Schaarbeek had de regering zeker 
een onkreukbaar man nodig, die voor
al de Vlaamse gemeenschap vertrou
wen kon inboezemen, want zij is ten
slotte de paria-groep in Brussel. Indien 
Ganshof enig eergevoel had zou hij 
deze delikate opdracht hebben gewei
gerd. 

Men zegt dat de keuze goed was 
omdat hij niet van flamingantisme kan 
verdacht worden, wel dan vragen wij 
welk wapen de Vlamingen daarna nog 
overblijft. Want indien zijn werk in 
Schaarbeek navenant is, dan hebben 
WIJ ons zelf machteloos gezet. 

Lic. J. De Troyer 
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VLAANDEREN KRIJGT LAST 
MET ZIJN VELE STORTPLAATSEN 
Bekende uitlatingen zoals «Vlaanderen telt meer vuilnisbelten dan dor
pen » en « waar men komt langs Vlaamse wegen, komt men stort en vuil
nis tegen », willen wij even op hun waarheid toetsen. Daarvoor werd de 
streek van Dender, Durme en Schelde uitgekozen, met het land van 
Aalst als centrum. Achtereenvolgens onderzoeken wij de toestanden te 
Voorde, Vlierzele, Appels (Berlare) en Baasrode. De bevindingen zijn 
niet altijd even fraai. 

Verder geven wij een overzicht van de huidige en toekomstige infra-
struktuur van ons land op het gebied van de afvalverwerking. De beslui
ten zijn een illustratie van onze achterstand op dit gebied. 

VOORDE 

De interkommunale «Land van 
Aalst» nam in nnei 1974 een gekon-
troleerd stort in gebruik te Voorde. 
Sindsdien gebeurt de aanvoer a 
rato van dertig vrachtw/agens per 
werkdag. Hondervijftigduizend in
woners uit het arrondissement en 
een. veertigtal bedrijven geraken 
er hun afval kwijt op een opper
vlakte van zestien hektaren. Daar
door konden een twintigtal ge
meentelijke vuilnisbelten worden 
gesloten. Toch is het stort van 
Voorde een vloek in het landschap 
en een bron van ergernis voor 
vele natuurvrienden. Volgens de 
Regionale Aktiegroep Leefmilieu 
Dender en Schelde, kortweg Ral-
des, moet deze stortplaats worden 
gesloten en op korte termijn wor
den overgebracht naar een zand
kuil te Vlierzele, die zou kunnen 
worden opgevuld. Op langere ter
mijn is Raldes voorstander van 
twee verbrandingsovens: één 
voor Groot-Aalst en één voor de 
zuidelijke Denderstreek. 

VLIERZELE 

Ook te Vlierzele ontstonden stort-
perikelen. Het plaatselijke gemeen
tebestuur vroeg een vergunning, 
om een stortplaats uit te baten 
rechtover de zandkuil, die door Ral

des werd voorgesteld als voorlo
pig alternatief voor het stort te 
Voorde. Bezwaarschnften werden 
ingediend. 

APPELS 

Tegenstrijdige standpunten ook te 
Berlare, over de vuilnisbelt van 
Appels. De interkommunale Den
der, Durme, Schelde, kortweg 
D.D.S., nam deze gekontroieerde 
stortplaats in gebruik in apnl 1973. 
Twaalf gemeenten, waaronder 
Baasrode, kunnen er terecht met 
hun huisvuilnis en hun vast nijver-
heidsafval. Volgens D.D.S. volstaat 
de kapaciteit van het terrein om 
gedurende vijftien jaar het afval 
op te vangen van ruim honderddui
zend inwoners, evenwel mits ver
kleining. In apnl jongstleden werd 
begonnen met de bouw van een 
breekwerf, aansluitend bij dit stort. 
Raldes noemt deze breekwerf een 
inflatoire investering, bepleit de slui
ting van de stortplaats te Appels 
en ziet ook voor dit probleem een 
oplossing in verbrandingsovens, 
die... evenwel nog zouden moeten 
worden gebouwd. 

BAASRODE 

In de Vlassenbroek polder te Baas
rode, een natuurgebied volgens 

het gewestplan, bevindt zich een 
gemeentelijke vuilnisbelt, uitgebaat 
bij openbare aanbesteding en 
sinds 18 april 1975 op grond van 
een koninklijk besluit, waarvan de 
uitwerking op 18 apnl jongstleden 
verviel. Een verlenging van de ver
gunning werd aangevraagd, on
danks de klachten over het niet 
naleven van de uitbatingsvoor-
waarden en ondanks het negatief 
advies van de gezondheidsinspek-
tie. Vanaf januan van dit jaar wer
den tegen deze gang van zaken 
vele bezwaarschriften ingediend. 
Deze situatieschets toont aan noe 
ver we nog verwijderd zijn van ver
antwoorde eindoplossingen. Naast 
het gekontroleerd storten zijn er 
immers andere mogelijkheden, zo
als het maken van kompost, het 
verkleinen en het verbranden. 

OPLOSSINGEN 

Vanuit het oogpunt van de bioloog 
is komposteren de meest rationele 
rekuperatiemethode. Beperkte af
zetmogelijkheden, gebrek aan er-
vanng en de sneiie aangroei van 
de hoeveelheid niet komposteer-
bare bestanddelen, zijn faktoren 
die de kompostering van afval op 
grote schaal, afremmen. De fraktie 
aan glas, metalen, plastics e.d. in 
huisvuilnis is toegenomen van vijf
tien procent in de jaren vijftig tot 
vijftig procent in de jaren zeventig. 
Grote kompostbedrijven zijn 
schaars in ons land. Te Gent is er 
één in bedrijf voor het afval van 
honderdvijftigduizend inwoners en 
te Hoeselt is er één in opbouw. 
Wel is er een groeiende belangstel
ling voor kompostering op kleine 
schaal. 

Breekwerven, die het afval verklei
nen zijn ook al niet zo talrijk. Er zijn 

er negen in gebruik : te Antwerpen 
met een kapaciteit voor tweehon-
dervijftigduizend inwoners; te 
Cuesmes voor tweehonderddui
zend ; te Meise en Kessel-Lo elk 
voor honderdveertigduizend; te 
Luik voor tachtigduizend ; te Scho
ten voor zestigduizend en te Gos-
selies voor veertigduizend. Er zijn 
er twee in opbouw : te Dendermon-
de en te Merelbeke. Twee breek
werven zijn ontworpen: te Pe
pingen en te Nossegem. 
In ons land zijn er acht verbran
dingsinstallaties in werking, zeven 
in opbouw en zes in ontwerp. In 
werking zijn Schaarbeek voor vier
honderdduizend inwoners; Mon-
ceau-sur-Sambre voor driehon
derdduizend . Virginal voor hon
derdveertigduizend ; Deurne hon
derdduizend . Edegem en Lokeren 
elk zeventigduizend; Auvelais 
veertigduizend en Wiilebroek twee
endertigduizend inwoners. In vol
gende gemeenten zijn verbran
dingsovens in opbouw: Kortrijk, 
Sint-Niklaas, Ronse, Roeseiare, 
Heist-op-den-Berg, Izegem, en 
Knokke-Heist. In ontwero zi jn: 
Charleroi, Gent, Brasschaat, Merk-
sem-Borgerhout, Moeskroen en 
Burcht. 

ACHT M I U A R D GEVRAAGD 

Ondanks alles blijft het tekort zeer 
groot. Er moeten nog verwerkings
installaties worden gebouwd voor 
bijna zeven miljoen inwoners. Bij
na acht miljard frank aan kredie
ten zijn daarvoor vereist. In de 
komende zeven jaar, zal elk jaar, 
met dit doel ruim één miljard frank 
op de begroting moeten worden 
ingeschreven. We zullen de evolu
tie van nabij volgen! 

Dirk Buyes. 

Mits een goed doordacht beleid, l<an het afvalprobleem worden opgelost zelfs op een vrij korte termijn. 
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HERENTHOUT 

KOLPORTAGE MET WIJ 
Zondag 27-6-1976 Aan ons tokaal 
«De Nieuwe Kroon» wordt verzame
len geblazen voor een van deur tot 
deur kolportagetocht Een tiental vnj-
willigers waren, spijts het snikhete 
weer, opgekomen om het speciale 
«Wi]—nummer aan de man te bren
gen 
Te 10 u wordt gestart met begelei
ding van de drumband Kempenland 
En wanneer, na een kolportage van 
nagenoeg twee uur in het dorpscen
trum, de balans werd opgemaakt dan 
bleek dat weer eens ruim 220 gezin
nen nader kontakt zouden nemen 
met de VU en haar doelstellingen 
Opvallend bij deze kolportage was 
het feit dat nagenoeg 80 % van de 
bezochte gezinnen posibef op het aan
bod reageerden 
Een welgemeend woord van dank 
aan de initiatiefnemer Luc Cambre, de 
kolporteurs en zeker aan de jeugdige 

drumbanders die twee uren lang de 
brandende zon trotseerden 

G CAMBRE 
60 JAAR MUZIKANT 

Over een paar weken herdacht G 
Cambre, vander van onze bestuursle
den Ludo en Cart Cambre, het heug
lijk feit dat hij zich nu reeds 60 jaar in 
het muzikale leven inschakelde Van 
bij 't ontstaan van de vooroorlogse 
VN fanfare « Groeninwacht» was hij 
een van haar beste en toegewijdste 
spelende leden En wanneer na de 
moeilijke en zware repressiejaren het 
initiatief werd genomen om een V U 
Fanfare op de richten in de Kempen 
werd hij onmiddellijk bereid gevonden 
daaraan aktief mee te werken Hoe 
menig VU ledenfeest kreeg door zijn 
bezielende muzikale inzet een gezelli
ge en strijdbare tint 
WIJ bieden de immer jong van hart 
zijnde muzikant en zijn lieve dame 
onze beste voor een verdere vrucht
bare inzet 

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

Volgende betrekkingen worden open verklaard 

3 gezins- of be'jaardenhelpsters 

(verzorgingsassistenten) 
voor hulp in de gezinnen 
Vereiste diploma's brevet gezins- of bejaardenhelpster van 
het Ministerie van Volksgezondheid, of het brevet van 
gezins- en sanitaire helpster 
full-tinne of 40 u (5 dagen van 8 uren) 
part-tinne of 20 u (5 dagen van 4 uren) 
De kandidaturen worden ingewacht uiterlijk op 17 augustus 
1976. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het Sekretariaat 
der C O O , Bist 25, 2610 Wilrijk 

OPTIEK 
WALTER ROUND 

ANTWERPEN 
Tel. 

^ O KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN (stad) 

DIENSTBETOON 
Gedurende de uitgesproken vakantie
periode juli en augustus gnjpt er op 
het sekretariaat geen dienstbetoon 
plaats Weer terug vanaf maandag 6 
september 

'VAKANTIE 
Het sekretariaat zal gesloten zijn van
af dinsdag 6 juli Weer terug open op 
vnjdag 6 aug 
Voor dringende aangelegenheden 
kan u bellen naar W Willockx 
372270, J Moens 385687, Bergers 
3391 65, Coveliers 373497, De Bou-

vre 190257, De Laet 386692, Mevr 
Monseur 2791 14 

VUJO 
Kontaktadres Juffrouw Erika De Mot
te, Venezuelastr 6/91 2030 Antw Tel 
422684 

BORGERHOUT 

GULDENSPORENVIERINGEN 
De gemeentelijke guldensporenher-
denking wordt gehouden op woens
dag 7 juli te 20 u in de gemeentenlijke 
sporthal, Rantin- en Moretuslei De 
keurgroep Agiaja uit Brugge zal ons 
vergasten op een zeer hoogstaand 
en kleurrijk festijn van vlaggespel, 
dans koreografie en mime Een 
avond waarvan men intens zal geme
ten en nog lang napraten 
De toegang is volledig gratis ' 
Het Vlaams Vertxsnd van Gepensio
neerden ncht 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 fr Rus-3-pas-
sers 50 fr Kaarten te bekomen op 
ons sekretanaat Statielei 8, Borger
hout op dinsdag donderdag en zater
dag van 10 tot 15 uur 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Op de Vlaamse hoogdagen moet in 
onze gemeente de Leeuwenvlag in 
massa wapperen, nu meer dan ooit 
Op ons sekretariaat of bij Fr Dirks 
K V D Oeverstraat 26 zijn nog steeds 
leeuwevlaggen voorradig aan de prijs 
van 450 fr 

DIENSTBETOON 
Onze mandatanssen staan steeds tot 
uw dienst schepen Bert Verbeelen, 
J Posenaerstr 37 tel 355708, sche
pen Dirk Stappaerts, Bikschotelei 246, 
tel 2139 97 — Gemeenteraadsle
den FransDirks, K V D Oeverstr 26, 
tel 36 98 94, Hugo Andnes, Turnhout-
sebaan 116 tel 365967, Karel Ey-
kens, Weversfabnekstr 40, tel 
365610 , dr Bert Jacobs, Te Boelae-
relei 29 tel 21 21 36 Lambert Van de 
Wal, Laar 26 - KOO-leden Mevr 
Raets-Vandendnessche, Helmstr 
176/A2b, tel 3673061 Bert De Vos, 
Lt Lippenslaan 49/6, tel 364638 

lensen 
nitEENstnk 

stemmen 

ANTWERPEN (arr.) 

Bovenstaande propagandatekening 
te verknjgen op zelfklevers, grote en 
kleine affiches, lucifersdoosjes en bal
lonnetjes Alle inlichtingen bij arr pen
ningmeester Staf Hereygers, Aman-
dus Geenenlaan 14, 2100 Deurne Tel 
031/248806 

DEURNE 

VU-VROUWENKRING 
Op 13 juni organizeerde de VU-Vrou-
wenkring een natuurwandeling in de 
heide van Ossendrecht (NI) In grote 
getale waren onze natuurliefhebbers 
opgekomen om samen met het hele 
gezin te genieten van een rustige wan
deling m dit enig mooie bos- en heide-
gebied 

Dank zij een stralende zon en het vro
lijke humeur van de hele groep groei
de deze dag uit tot een gezonde en 
plezierige «happening» voor jong en 
oud 
Op de terugweg was er bovendien 
voor de talrijk aanwezige kinderen, 
als hooggeprezen toemaatje, een be
zoek aan een speeltuin voorzien 
Voor de ouders een gelegenheid om 
deze warme dag weg te spoelen met 
een fris glas bier 

Tijdens en na de wandeling werden 
reeds volop plannen gesmeed voor 
toekomstige akties van de VU-Vrou-
wenkring Later verneemt U hierover 
zeker meer 
Zoals u weet stelt de VU-Vrouwen-
kring zich tot doel het organizeren 
van allerlei aktiviteiten die we samen 
met het hele gezin kunnen beleven 
Zoals georganizeerde natuurwande
lingen, turn- en zwemavonden, hobby-
klubs voor jong en oud, gezamenlijk 
bezoek aan kinderparken informele 
babbeltjes over allerhande kulturele, 
sociale en huishoudelijke onderwer
pen, enz 

Geïnteresseerden kunnen kontakt op
nemen met mevrouw Dedrie-De Gra
ve, Ergo de Waellaan 28, Deurne, tel 
21 31 29 

JEF ELBERS EN HUGO SCHILTZ 
ZIJ verzorgen samen het Guldenspo-
renfeest op vrijdag 9 juli om 20 u in 
het VKC Trefpunt Turnhoutsebaan 
28, Deurne Deelname in de onkos
ten 50 fr Zorg dat je erbij bent i 

EKEREN 

GULDENSPORENHERDENKING 
Heeft plaats te Ekeren op zaterdag 10 
juli e k om 14 u 30 in het « Ekershof», 
Groot Hagelkruis 6/1 Gastspreker 
Paul Daels Medewerking wordt ver
leend door de zangkoren « Con Amo-
re » en « Carmina » Ten zeerste aanbe
volen 1 

MERKSEM 

RECHTZETTING 
Het zetduiveltje heeft ons parten ge
speeld in de uitgave van 17/6 11 en 
meer bepaald in de opgave van de 
VU-kieslijst Voor de goede orde wil
len we dan ook graag deze lijst nog
maals herhalen 
I Dewachter Antoon uittredend sche
tsen 2 Droogmans Luk, uittredend 
gemeenteraadslid 3 Poels Jan uittre
dend gemeenteraadslid 4 Stevens 
Omer, lid COO, 5 mevr Kalingart-
Dreessen Ma nette, 6 Brat Alfons 
VU-afd sekretaris 7 Hendrickx 
Mare, Vujo 8 mevr Vandijck-Go-
vaert Clara Vujo, 9 Fijens Marcel, 
10 Vinken Jan, verantw organisatie, 
I I De Scheerder Jan, Vujo-penning-
meester 12 mevr Dewilde-Verbeke 
Monique, Vujo en uitb VI Huis Tijl, 13 
Du Bois Michel, voorzitter Vujo Ver
der zal de voorlaatste plaats worden 
ingenomen door Bleys Jos red 't En 
Zal, en de laatste plaats werd toege
wezen aan Michielsen Leo voorzitter 
COO 
BIJ het overlopen van deze lijst valt 
vooral op dat onder deze kandidaten 
reeds 3 dames en 5 Vujo-leden voor
komen, wat zeker het vermelden 
waard is 
ONZE KALENDER 
10/7 Guldensporenvienng, vanaf 
20 u 30 in Zaal Tijl, Bredabaan 298 
13/7 Ledenvergadenng Vrouwen 
van Vandaag, in Ontmoetingscen
trum, Bredabaan 298, om 20 u 30 

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 091/2245 62 
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H O V E 

SPORENVIERING 

Zaterdag 10 juli te 20 u. 30 in de Rei
nsert beginnen we met een diarepor
tage : « De vier seizoenen door Vlaan
deren», door onze vnend Lode Van 
Hove samengesteld. 
Toespraak door Walter Luyten. We 
besluiten de dag en beginnen een nieu
we met een goede Vlaamse zangston
de ! 

Zondag 11 j u l i : «Grote kaartwed-
Strijd ». 
Deze kaarting kende al sinds haar ont
staan een grote belangstelling I 
Kaarters zorgt dat je er bij bent ! 
Vanaf 14 u. in de Reinsert: 3.000 F 
vooruit. 

DRINGENDE OPROEP 
Doe al het mogelijke en onmogelijke 
om op 11 juli te vlaggen ! Als je nog 
geen vlag bezit, neem kontakt met Wil
lem Nollet, Wouwstraat 82, tel. 
55.65.46. 

M E R K S E M 

11 JULI-VIERING 

Zoals reeds vroeger gemeld, gaat dit 
jaar onze Guldensporenviering 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 genoemd. 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-sekretariaat, Tram-
mezandlei 11, tel. 46.02.79, 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. 

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

In de komende weken zijn er enkele 
afwijkingen in het schema van dienst
betoon, namelijk: 
3. Maandag 
Hoogstraten: Café Welkom, Minder
hout, van 18 u. tot 18 u. 45. 
O len : 't Geens Herken, 37, van 19 u. 
15 tot 19 u. 45. 
Noorderwijk : De Ghellinckstraat 14, 
van 19 u. 45 tot 20 u. 15 
Herentals: In de Zalm, Grote Markt, 
van 20 u. 15 tot 20 u. 45. 
Nij len: Tak Lier, Kerkplein, van 21 u. 
tot 21 u. 30. 

In de maand augustus zijn er geen 
zitdagen voor sociaal dienstbetoon. 

M O L 

OVERLIJDEN 

Alhier overleed, in de leeftijd van 89 
jaar, mevrouw Leopoldina Vander-
meeren, weduwe van de heer Gus-
taaf Declercq, erelid van het Priester 
Daensfonds en Broederband. De uit
vaart had plaats te Asse, in Vlaams-
Brabant, op donderdag 1 juli j.l. 
Wij bieden de h. en mevr. Raf Kovacs-
Vandermeeren en de families De
clercq, Vandermeeren, Mathieu, Van 
Meeus en Reygaerts, onze blijken 
van medeleven aan. 

R A N S T - B R O E C H E M -
E M B L E M - O E L E G E M 

11 JULI-VIERING 
Deze viering gaat door op 11 juli te-
17u. 30 in het Gildenhuis te Emblem. 
Op deze viering worden de kandida
ten voor de komende gemeente
raadsverkiezingen voorgesteld aan 
de leden, sympatizanten, vrienden en 
familie. Wi j verwachten vele aanwezi
gen op dit gezellig samenziin. 

VOLKSUNIE 
«xwol&federoal 

M E D E G E D E E L D 

N A G E D A C H T E N I S M. G E R A R D 
R O M S E E 

T i jdens de p lecht ige euchar is t ie 
v ier ing ter nagedach ten i s van mr. 
G. R o m s e e hield pa te r R. V a n d e 
Wa l le in de abd i j ke rk v a n Gr im
b e r g e n een homil ie, w a a r v a n 
iedereen d ie ze h o o r d e ee i da t 
he t wense l i j k w a s deze in b r o c h u 
r e v o r m uit te geven . Di t is ge
beu rd . 

Z e kan bes te ld w o r d e n bij V i ta l 
Peeters , Apo l l os t raa t 47, 2600 
B e r c h e m . 

M e n w o r d t vr iendel i jk v e r z o c h t 
e e n bi l jet van 20 fr. en een pos tze 
gel v o o r de ve rzend ing bij te voe 
gen . 

A N T W E R P E N 

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

D e K o m m i s s i e van O p e n b a r e Onderstand v a n A n t w e r p e n 
nch t een ku rsus In voo r be jaa rdenhe lp ( s t ) e r (ve rzorg ing ten 
hu ize] en v e r z o r g i n g s a s s i s t e n t ( e ) (in z iekenhu izen e n bejaar
deninste l l ingen] . 

D e kand ida ten m o e t e n de leef t i jd v a n 21 jaar bere iken uiter
lijk o p 31 augus tus 1976 en vol led ig lager o n d e r w i j s g e n o t e n 
h e b b e n . V a n a f d e leeft i jd v a n 18 jaar kan de ku rsus gevo lgd 
w o r d e n me t hét o o g o p benoeming to t ve rzorg ingsass is ten-
t ( e ] ; deze kand ida ten kunnen e v e n w e l geen b reve t van 
be jaa rdenhe lp (s t ]e r behalen. 

D e kand ida ten d ie d e leeft i jd v a n 40 jaar o v e r s c h r e d e n heb
b e n k u n n e n we l toege la ten w o r d e n to t de kursus , me t d ien 
v e r s t a n d e da t zi j met meer in aanmerk ing k o m e n v o o r 
ind ienst t red ing. 

Z i j m o e t e n me t gunst ig gevo lg een geneeskund ig o n d e r z o e k 
o n d e r g a a n en zul len v ó ó r de kursus , in het beg in v a n de 
m a a n d s e p t e m b e r aan een matur i te i tsproe f o n d e r w o r p e n 
w o r d e n . D e ku rsus zal bes taan uit een teo re t i sche en prak t i 
s c h e op le id ing van s e p t e m b e r 1976 to t maa r t 1977, in a v o n d -
ku rsus en een s tage van 2 m a a n d e n me t vo l led ige dag taak 
d ie gesp re id w o r d t ove r de m a a n d e n maar t , apri l , en mei 
1977. T i jdens d e s tage w o r d t aan d e kand ida ten een ve rgoe 
d ing t o e g e k e n d . 

D e kand ida ten m o e t e n z ich persoonl i j k aanme lden o p d e 7e 
A fde l i ng Personee lszaken , Lange Gas thu iss t raa t 39, te An t 
w e r p e n , w a a r hun zal m e d e g e d e e l d w o r d e n w e l k e d o k u m e n -
t e n zij d ienen in te leveren en w a a r zi j t e vens nadere inlich
t i ngen k u n n e n b e k o m e n . 

D e a a n v r a g e n d ienen o p het Sekre tar iaa t , Lange Gasthu is 
s t r aa t 33, t e A n t w e r p e n t o e g e k o m e n te z i jn uiterl i jk op 23 juli 
1976. 

BRABANT 
L A N D E N 

SUKSESVOLLE KOLPORTAGE 
Rik De Deken , Ar iet te De Geest , 
Yvo Wuyckens , Jeanine en Hu-
bert Dewae lhens , Frits en Jo 
Pauwels , André D e Volder, Wi l ly 
Kui jpers en Wi l ly Somers vier
den op zondag 27 juni jl. 's lands 
feest op hun manier. Z i j vorm
den samen één ploeg en t rokken 
naar Landen als getuigen voor 
het V laams-Nat iona l isme om er 
te kolporteren met de speciale 
brochure van « W I J » . O p twee 

uren tijd verkochten z i j er bijna 
200 nummers. De afdeling Lan
den had gezorgd voor prakt i 
sche p l a n n e t j e s zodat de organi
satie vlot kon ver lopen. 
D e z e kolportage was de vierde 
en de laatste in de arrondlsse-
mentele reeks. In de voorbi je 
weken kolporteerde de arrondis-
semente le ploeg achtereenvol 
gens in Tienen, Diest, Tervuren 
en Landen. Al les bij elkaar wer
den zowat 1.500 huizen bezocht 
waarbi j een .900-tal nummers 
werden verkocht. Dat wil zeggen 

BAR RESTAURANT 

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

MILJONAIR! 
iJ ? Misschien 

NATIONALE 
LOTERIJ 

H O G E L O T E N : 

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

Volgende trekking op donderdag 22 juli m 

dat 60 "/o van de aangesproken 
personen positief reageerden. 
O f dit een wenk is voor de 
komende verkiez ingen weten wij 
niet. M a a r wat w e nu wel zeker 
weten is dat het een feit is dat 
kolporteren nog steeds zin hee f t 
en dat het zowat het beste en 
meest doel tref fende propagan
damiddel is. Daar wegen honder
den aff iches niet t egen op. Eens 
te meer werd duideli jk bewezen 
dat diegenen, die dit al les in twi j 
fel t rekken ongeli jk kregen. 

S T . - K A T E R I N A - L O M B E E K 

ASLK-MOTIE 

VU-gemeenteraadslid Laurent De Ba
cker bracht een motie ter stemming in 
de gemeenteraadszitting van 28 juni. 
Ze werd door de voltallige raad goed
gekeurd en opgestuurd aan de eer-
ste-minister en de Raad van Beheer 
van de ASLK. 
Mot ie : 
Het gemeentebestuur van St-Kateri-
na-Lombeek: 
— stelt vast dat het taaikader van de 

ASLK te Brussel een grondig en 
objektief onderzoek vergde en 
niet mocht verbonden worden 
aan het geval Schaarbeek. 

— protesteert tegen het erlies van 
honderden arbeidsplaatsen waar
voor de toekomstige Vlaamse af
gestudeerden de nadelige gevol
gen zullen moeten dragen. 

— verklaart zich solidair met de 
Vlaamse bedienden van ee spaar
kas en eist de splitsing van deze 
instelling. 

— klaagt de schaamteloze aanmati
ging aan van een aantal frankofo-
nen, die het nieuwe taaikader eis
ten in de spaarkas en vergeten 
dat de Vlaamse gemeenschap 
nog in tal van instellingen, vooral in 
de hoofdstad, tekort wordt ge
daan. 

H O F S T A D E 

RUISBROEK 
Even na de afsluiting van het VU-
fonds voor Ruisbroek kwam nog een 
som van 2.610 fr. van de afdeling Hof-
stade binnen. Daardoor werd deze 
met vermeld in de laatste lijst van stor-
ters. Desalniettemin wordt deze afde
ling van harte bedankt! 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

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

Duitsland. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1.500 zitpl. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. TeL 031/31.20.37 - Mooiste zaal van de 
stad. 
LEUVEN (Bierkelder): Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 - Mooiste 
kelder van Europa. 
AALST (Klaroen): Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
MULSTE (Kortr i jk) : Brugsestwg 1. Tel. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87. Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT: Stwg Torhout-Lichferv., 2.000 pi. Tel. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende. Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat. Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg. Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/50.02.96 
BERINGEN : Gróte Markt 17. Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE: Oude luchthaven Middelkerke. Tel. 059/30.20.86 
WIJ zoeken dringend, als medewerkers: ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast loon — Kost en 
inwoon gratis — In regel met de sociale wet — Liefst mensen van 't 

vak 
Schriftelijk aanbieden bij ABTS, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. 
SINT-PIETERS-LEEUW, Tel. 02/376.18.72. 
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IN DE KAMER 
^"^l-.'.x^-rv.^' 

HONDSDAGEN, 
OOK IN DE KAMER 
D e laats te z i t t ingen w e r d e n behee rs t 
d o o r d e inc identen tussen d e B S P en 
min is ter D e S a e g h e r J o s V a n Eyr ide 
sch i jn t g e z w o r e n te hebben , d e huid 
v a n D e S a e g h e r te vangen , als revan 
c h e o m d a t D e Saeghe r d e B S P na de 
va l v a n de regenng L e b u r t o n in d e 
oppos i t i e zou vas tgesp i j ke rd h e b b e n 

D i t be le t te met da t het BSP-voors te l 
t o t ve rdag ing van het d e b a t en s tem
ming ove r he t w e t s o n t w e r p i z. de 
o rgan ieke w e t ove r d e cen t ra v o o r 
soc ia le hulp v e r w o r p e n w e r d d o o r de 
C V P en d e V U , die t e rech t v a n oor 
dee l IS da t deze wet , h o e o n v o l m a a k t 
o o k t o c h bes t z o v lug mogel i j k in wer 
k ing m o e t t r eden . 

D e V U dee lde d a n w e e r met d e 
men ing v a n d e C V P t o e n de h D iege-
nan t ( C V P ) kr i t iek u i toe fende o p een 
c i rku la i re w a a r b i j de n i euwe g e m e e n 
t e n a a n g e z e t w o r d e n , lagere g e m e e n 
tescho len af t e scha f fen o f ove r te 
heve len naar het kato l iek onderw i j s . 

V U - k a m e r l i d Vandemeulebroucke 
w a s in tegendee l v a n men ing , da t 
t h a n s d e p lura l is t ische schoo l een 
k a n s m o e t kr i jgen, o o k o p het n iveau 
v a n he t lager o n d e r w i j s 

In he t d e b a t ten g r o n d be t re f f ende het 
w e t s o n t w e r p inzake de n i euwe soc ia
le cen t ra v e r h e u g d e VU- f rak t i evoorz i t -
t e r Anciaux z ich ove r de s t rekk ing 
e r v a n en z iet hij e indel i jk een kans , o m 
a a n he t taa ischandaa l in de Brusse lse 
z iekenhu izen een e inde t e m a k e n . 

Kamerl id Jaak Vandemeulebroucke 

O v e r d e z a t e r d a g s e z i t t ing van d e 
K a m e r is er we in ig te ver te l len tenz i j 
d a t he t due l V a n Eynde-De S a e g h e r 
v o o r t smeu lde D a t daarb i j d e ves t v a n 
V i k A n c i a u x sneuve lde hee f t mets me t 
d e rood-ge le vech tpa r t i j te m a k e n , des 
t e mee r me t de hi t te He t pe rsonee l 
v a n de K a m e r g ing t r o u w e n s met 
a l leen t egen d e ve r lengde z i t t ingen in 
s t iphe idss tak ing maar p r o t e s t e e r d e 
o o k t egen het v e r b o d , in h e m d s m o u 
w e n te w e r k e n Een de K a m e r hee t 
d a n — t e g e n o v e r de Senaa t — voor 
u i t s t r evend te z i jn . . . 

• Tijdens het vragenuurtje van donder
dag 24 juni j l . werden namens de VU-frak-
tie vragen gesteld door Luk en Emiel Van 
Steenkiste en Paul Peeters. Deze laatste 
vestigde de aandacht van de minister van 
Financiën op het belasten van zelfstan
digen met nalatigheidsinteresten op de 
inkomensbelastingen. Niet alleen worden 
ze zwaarder belast wegens nlet-voorafbe-
taling, ze worden extra belast wegens te 
trage uitvoering door postcheck of ban
ken. Paul Peeters vroeg ter zake een ver
soepeling. Minister Decroo antwoordde 
ns. zijn kollege van Financiën, die de inter
pretatie > niet-voorafbetaling is geli jk aan 
extra belasting via hogere Interest» van 
de hand wees. Laatti jdige orderuitvoering 
is evenmin onderhevig aan beboeting, 
maatstaf is hier de datumstempel van de 
post. 

• Luk Van Steenkiste kwam eens te 
meer terug op de bestell ingen van kompu-
ters door de overheid. Hij wou weten, 
waarom de regering op 17 juni j l . is inge
gaan op de eis van de leveranciers, per 
jaar voor een half mil joen komputers en 
transmissiemateriaal te bestellen (en dit 
voor drie jaar). Uit het antwoord van 
staatssekretaris D'Uaeseleer moet bl i j
ken, dat de regering eventueel van haar 
gedragsli jn zou afwijken omdat de twee 
firma's in kwestie in grote moeil i jkheden 
verkeren en dat daardoor een probleem 
van tewerkstel l ing is gerezen. Van de ter
zake vier voorziene koninkl i jke besluiten 
is er een verschenen en een tweede bijna 
klaar 

• Emiel Van Steenkiste vroeg wat er van 
een bericht in de Gazet van Antwerpen 
waar is, nl. dat generaal Crecki l l ie, staf
chef, in een vertrouweli jke nota tot enkele 
topoff icieren zijn plan toelichtte, om ver
scheidene Vlaamse legereenheden in 
franstallge te veranderen, zgz. wegens 
een geringer wervingsmogel i jkheid van 
Vlaamse beroepsvri jwi l l igers. Staatsse
kretaris D'Haeseleer zet dat er van een 
« vertrouweli jke nota » geen sprake is, dat 
er geen probleem is qua taalkundig even
wicht, dat niet de legerstaf doch wel de 
minister beslist en dat de indiskretie te 
betreuren is, niet in hoofde van de joerna-
list dan wel van de ambtenaar die de infor
matie aan de krant doorspeelde. 

• VU-kamerl id Vandemeulebroucke 
kwam herhaald tussenbeide bij de bespre
king van wetsontwerpen tof wijziging van 
de onderwi jswetgeving. Hij verdedigde 
hierbi j verscheidene amendementen. 

• Ook in het debat over het wetsont
werp op het technisch onderwijs houden
de organisatie van de studies van indus
trieel ingenieur en van gegradueerde, 
kwam de h. Vandemeulebroucke uitvoerig 
en vakkundig tussenbeide. Hij hekelde de 
achterstel l ing van Vlaanderen In dit ver
band en gaf tussendoor minister Decroo 
een veeg uit de pan. VU-kamerl id Kuijpers 
sloot aan bij het betoog van de h. Vande-
nieulebroucke. Het kwam tot 'n woorden
duel in regel met minister Decroo en Hum-
b le t 

• Kamerl id Babyion herinnerde de minis
ter t i jdens het debat over de begroting 
van Sociale Voorzorg aan diens belofte, 
gestelde vragen schriftel i jk te beantwoor
den, belofte waarvan niets terecht kwam. 

• VU-kamerl id Vandemeulebroucke oe
fende scherpe krit iek uit op de cirkulaire 
van minister Decroo over de organisatie 
van het vernieuwd onderwi js : het betreft 
een onvol ledig en duister stuk, van aard 
om de vri je keus en de schoolvrede te 
kompromiteren. 

• In de kwestie van de al dan niet ophef
f ing van de parlementaire onschendbaar
heid van de VU-kamerleden die deelna
men aan de vreedzame bezetting van het 
kabinet van minister Michel uit protest 
tegen diens lankmoedigheid ten opzichte 
van Nols voerden VU part i jvoorzit ter 
Schiltz en fraktievoorzit ter Anciaux het 
woord. Beiden wezen op het polit iek 

'karakter van deze vreedzame manifesta
tie en op de pogingen om er een ander 
karakter aan te geven. Mr Schiltz verbaas
de zich overigens over de grote ijver van 
het parket van Brussel in deze grosso 
modo tameli jk onschuldige zaak. 

• VU-kamerl id Schiltz, verslaggever 
over het wetsontwerp betreffende de or
ganisatie van het betrekken van holdings 
bij ekonomische planning, betreurde de 
schrapping van hoofdstuk l i l van dit ont
werp waardoor het belang van het ont
werp in zijn geheel vermindert. 

ZEVENDE LIJST 
v u Turnhout . " . • . 
L U . Verstraete, Adinkerke ast^^i*. 
Naamloos, Brussel ^ 
VU Brugge Kern 
Marcel Hendrickx, Herent 
VU Oostende Centrum t^-^^t^. 
VU Oudenburg „ . . . . „ . . . 
VU Middelkerke 
Henri Stienaers, Hasselt 
VU Leffinge •^ îg?»i'»<f*p^gijPg'<8B|''-
VU Ternat, Lombeek, Wambeek .'it.f:....0k^&ïM&:: 
Jul ien Ronsse, Wilr i jk 
Naamloos, Amsterdam 
F.H. Vorselaar 
VU Teralfene 
Jozef Cornel issen, Maaseik 
Adiel Debeuckelaere, Ninove 
F-ans Van Lembergen, Dendermonde . 
VU St.-Andries, Brugge 
F. Leclercq, Haasrode 
Weduwe Janssens, Antwerpen ^^^/i^^^^i-i^^^S^U^-
R Andries, Mortsel 
Frans Strubbe, Kortr i jk 
A lo ïs Goyvaerts, gemeenteraadslid, Beveren-Waas 
A.R Schoten 
A.M. Hove 
LB . Edegem 
VU Houthalen-Helchteren 
Frans Vannijvel, Kester j ^ ^ ^ j , . , . - . . 
Jul ika Serkeyn, Buizingen ^i-^^i... 
Naamloos .^.^^w»s#-
Leo Sluyts, St.-Katelijne-Waver 
Jozef Haustraete, Oordegem. 
P.F. Schmidt, Jette 
Frans Verhoeven, Borgerhou t . . „ ^ . . .» i s^» 
Wi l ly De Kesel, Bassevelde . . . . t « s . « ^ ^ t - ; _ 
VU Afdel ing Aalst (3de storting) ....'.•^J^£,'. 
LGovae r t s , Deurne fM»it:k.... 
VU Zele ,».»r...&«. 
VU NIjlen iSi-^.£\ 
Jozef Van Esbroeck, Mechelen .Sifj£k^^,^<^i^nt:'fi 
VUWeste r Io ^ ^ i » , - | ^ ^ k i > f ^ . * i i V ^ ' 
Lodewijk Van Dijck, Lichtaart !.'.....^T.....,.' 
VU Belsele 

Totaal 7de lijst... 

Algemeen totaal 

1.000 
1.000 
100 

2 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
300 

2.000 
1.000 
250 

1.000 
200 

1.000 
1.000 
1,000 
200 

1.000 
200 
500 
500 

2.000 
1.000 
250 
500 
500 
500 
500 

1.000 
100 
500 
300 
250 
250 
200 

1.000 
500 

1000 
5.000 
2.000 
1.000 
250 
750 

„..„ 37.600 

..'^m^Mr^M^,.:^^,. 300100-

EEN 11 JULI-GESCHENK 
VOOR 

VLAAMS-BRUSSEL 
Deze week drukken wij de 
zevende lijst af van onze aktie 
Brussel 10-10. 
Zoals U kunt merken maken 
WIJ een sprong boven de 
300.000 fr. Dat lijkt wel olim-
pisch. 
Zondag is het 11 juli, onze 
nationale feestdag, wel een 
biezondere gelegenheid om 
eens speciaal aan de Vlamin
gen in Brussel te denken. 
Hier en daar werden na lange 
en moeilijke besprekingen 
Vlaamse eenheidslijsten ge
vormd, fijn I 
Maar her en der strandden 

deze goede bedoelingen op 
kwade trouw. Denken we 
maar eens aan de CVP van 
Brussel-stad die verkiest met 
de PSC van Vanden Boey-
nants ert van Van Aal (mooie 
Franse namen zijn dat...) op 
één lijst te gaan Denken wij 
maar aan de bestendige frans-
talige agressie tegen Vlamin
gen en Vlaamse instellingen. 

In andere gemeenten van de 
Brusselse agglomeratie moet 
de Volksunie het alleen klaren 
en vooral daar is financiële 
steun hard nodiq. 

Onze eed van trouw in Dik-
smuide zou geen eed zijn 
moesten wij vooral nu Brussel 
loslaten 
Geen enkele afdeling mag ont
breken op het lijstje van het 
steunfonds! 

Het VU-sekretanaat wijst er 
op dat bij elke storting duide
lijk zou vermeld worden: prk 
000-0171139-31 van week
blad «WIJ», Voldersstraat 
71, 1000 Brussel. Met vermel
ding : Aktie Brussel 10-10. 
Met dank i 

prk 000-0171139-31 
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SENATOR DE FACQ HEKELT 
MINISTERIELE 

PERSONENKULTUS 

In een interpellatie tot eerste minister 
Tindemans hekelde VU-senator DE 
FACQ de persoonlijke propaganda 
van en door ministers op kosten van 
hun departement (en dus van de 
gemeenschap], zeer in tegenspraak 
ook met het aandringen op zuinigheid 
door diezelfde overheid Het prototype 
van deze zelfverheerlijking noemde de 
interpellant de jongste (luxe-)brochure 
van minister Decroo, waann deze 
matuvu het bestaat te schrijven «ik 
ben met meer weg te denken »i Toen 
senator De Facq er zich over verwon
derde dat de minister nergens te 
bespeuren was nep een spuiter « Hij is 
bezig aan het tweede deel van zijn bro
chure I) 
Decroo schrijft, ergens, dat hij sinds 
zijn ministerschap reeds 63000 maal 
zijn handtekening heeft geplaatst 

« Dat doet me denken aan de ruiten-
wasser wiens lunchverpakking op het 
buro van een minister was blijven lig
gen en deze met meer kon terugkrij
gen, omdat ze reeds ondertekend 
was »I 
Premier Tindemans gaf een ontwij
kend antwoord Het was duidelijk dat 
hij wel verveeld zit met de fratsen en 
(dure) kinderachtigheden van sommi
ge van zijn ministers, maar dat hij de 
moed mist, om tegen deze misbruiken 
in te gaan Hij verschool zich achter 
doorzichtigheden als «een zekere ar
tistieke opmaak is nuttig om de infor
matieve kracht van een brochure 
kracht bij te zetten» of «het is rege-
ringsplicht de bevolking in te lichten 
over alles wat haar aanbelangt» En 
dat durft een eerste minister in alle 
ernst zeggen i 

l 

SENATOR VANDEZANDE 
TOT TINDEMANS: 

„U gaat van kapitulatie 

naar kapitulatie!" 

Na veel geduld slaagde VU-senator 
Vandezande er in vonge week pre
mier Tindemans te interpelleren over 
het uitblijven van taalkaders in sommi
ge mimstenes, parastatale diensten, de 
NMKN, diverse wetenschappelijke in
stellingen en over de ongeoorloofde 
beslissing in de ASLK Tindemans — 
die in een slechte dag was cfr zijn 
totaal onbevredigend antwoord aan 
senator De Facq — onderbrak de 
senator herhaaldelijk wat voorzitter 
Harmei deed vragen «dat iedereen 
kalm zou blijven » Dat gold dan zeker 
met voor senator Vandezande die rus
tig en onverstoorbaar Tindemans met 
de neus op de beschamende en onver
kwikkelijke situatie in taal (sociale) ver
houdingen duwde en a plus b bewees 
hoe de regenng in de zaak van de 
ASLK de Vaste Kommissie voor taal-
toezicht voor schut zette en een ver
keerde beslissing nam De kwade 
trouw van de zichtbaar gepnkkelde 
eerste minister (de waarheid kwetst) 
bleek uit misplaatste of op goedkoop 
sukses bij de CVP-claque berekende 
interrupties 

Zijn antwoord zelf was een slecht plei
dooi van halve waarheden en halve 
leugens leder objektief waarnemer zal 
toegeven dat de beschuldigde op de 

Senator Rob Vandezande 

regenngsbank zat en door een slecht 
geweten geplaagd werd Een ruiterlijk 
antwoord is wat anders dan deze 
reeks uitvluchten (RC) 

• VU-senator Rik Vandekerckhove uit
te een aantal bezwaren tegen het wetsont
werp tot wijziging van de wet van 9 augus
tus 1963 inzake ziekte- en invaliditeitsver
zekering, zoals bvb onduidelijkheid en 
onvolledigheid m nomenklatuur, terugvor
dering van ten onrechte verleende uitke
ringen enz Ook zijn kollega Coppieters 
oefende kritiek uit op wat hij een fraktione-
le benadering van het vraagstuk noemde 
waar toch een globale aanpak te verkie
zen IS 

# De laatste zitting voor het zomerre
ces kwamen verscheidene VU-senatoren 
m de debatten tussenbeide Zo de h Per-
syn, die vanuit persoonlijke ervaring han
delde over de droogte en de funeste 
gevolgen daarvan, vooral voor de melk-
produktie, senator Vandekerckhove, die 
nogmaals het wetsontwerp in ziekteverze
kering onvoldoende noemde, senator 
Vandezande die naar de reden vroeg van 
de overplaatsing van het Labo van Dou
ane en Aksijnzen van Leuven naar Brus
sel , senator Bergers die van oordeel is 
dat afgedankte schepen nog voor nuttige 
doeleinden kunnen gebruikt worden , de h 
Van In, die tussenkwam in het debat over 
het wetsvoorstel tot toelating van kom-
merciele tv en over het ontwerp in recht 
op antwoord in radio en tv Acht minuten 
voor 21 u hief de h Harmei de vergade-
nng De senaat is met reces tot de tweede 
dinsdag van oktober 

# Op de laatste zitting van de s«naat 
kwam senator Van In nog herhaaldelijk 
tussen om welke de motieven waren bij 
de minister voor de erkenning van twee 
Waalse onderwi|sinstellingen ais scholen 
voor rechtswetenschappen terwijl dit 
voor de enige nederlandstalige instelling, 
die dezelfde erkenning vraagt, niet het 
geval is In het wetsvoorstel waarbii rechts
personen m radio en tv handelsreklame 
mogen uitzenden ziet senator Van In een 
poging om de klok terug te zetten en de 
geringe kulturele autonomie nog te be
knotten Ten slotte verantwoordde hij de 
positieve stemming van zijn fraktie van 
het wetsontwerp over de bepalingen van 
openbare radio en tv-diensten Hij oefen
de niettemin scherpe kritiek uit op de per-
soneelsstruktuur in de gemeenschappelij
ke diensten eens te meer staan we voor 
een overwegende meerderheid fransta-
ligen aan de top en van de Vlamingen op 
de lagere echelons 

• BIJ de bespreking van het wetsont
werp betreffende de getalssterkte en de 
statuten van het personeel van de krijgs
macht wees VU-senator Bob Maes op de 
mengeling van de meest uiteenlopende 
zaken in dit ontwerp Hij sprak de lof van 
een aantal positieve zaken en handelde 
dan uitvoerig over de taaiverhoudingen 

De geringer belangstelling bij de Vlamin
gen voor de militaire carrière schreef 
spreker toe aan vroegere toestanden, 
waardoor de legercarriere voor Vlamin
gen alles behalve aantrekkelijk was Dat 
er nu bij de franstalige officieren een zeke
re malaise bestaat omdat hun bevorde
ringskansen slinken iaat ons Siberisch 
koud, aldus de h Maes Toen de zaken 
andersom waren hield niemand rekening 
met de malaise bij de Vlamingen De frans
talige officieren moeten zich maar troos
ten met de gedachte, dat ze jarenlang 
posities innamen, die hun in feite met toe
kwamen Door het schrappen van artikel 6 
kan de VU het ontwerp goedkeuren. 

• VU-senator De Facq vroeg aandacht 
voor de scheepsbouwers, die steeds 
moeilijker met de buitenlandse scheeps
werven kunnen konkurreren omdat deze 
over betere betalingsmodaliteiten en soe
peler kredietvoorwaarden beschikken 

Ook zijn de garanties vanwege de Delcre
dere onvoldoende In plaats van schepen 
te slopen zou men ze beter tegen een 
schappelijke prijs overlaten aan de ont
wikkelingslanden, b v aan Birma De sena
tor hield dit pleidooi in het kader van het 
debat Begroting Buitenlandse Zaken en 
Handel 1976 resp 1975 (aanpassing) 

• VU-senator Bergers vond dat het 
wetsontwerp betreffende het politiek ver
lof niet ver genoeg gaat en verdedigde 
dan diverse amendementen (cfr deze van 
kamerlid De Beul). VU-senator Coppie
ters wees van zijn kant op bet gevaar van 
diskriminatie (om ten nadele van het per
soneel van het vrij onderwijs). Eerste 
minister Tindemans meende m een repliek 
ad rem te zijn door te zinspelen op de 
onderwijscarnere van senator Coppie
ters, wat hem prompt een bijtende recht
zetting bezorgde van de h Coppieters 
nadat de h. Ramaeckers Tindemans' zin
speling «een gemene insinuatie» had 
genoemd Ook senator Jorissen wees op 
de disknmmatie van het personeel van 
het vrij onderwijs, na eerst minister Hum-
blet duchtig de bol te hebben gewassen 

Senator Gerard Bergers 

# Senator Van In bepleitte een globale 
aanpak van het ziekteverzekeringsvraag
stuk en verwees naar het Verslag Petit, 
dat nieuwe elementen aanbracht 

# Ook VU-senator Jorissen kwam in dit 
debat tussen Hij brak een lans voor een 
verdere uitbreiding van de uitvoer, die 
gelukkig maar thans minder eenzijdig is 
dan vroeger Onze buitenlandse vertegen
woordiging moet meer en meer een han
delskarakter krijgen, eerder dan een diplo
matiek Daarom moeten er meer handels-
prospektoren ingezet worden Ook moe
ten we de KMO's meer exportbewust 
maken Senator Jorissen bepleitte ook 
een verhoging van de uitvoer naar Skandi-
navie, Voor-Azie, enz Hoewel het meren
deel van de uitvoerende firma's in Vlaan
deren ligt, zijn de Vlamingen maar slecht 
gediend in de nationale Delcredere 
dienst 

• Namens senator De Bruyne, die niet 
langer aanwezig kon zijn, bracht senator 
Jorissen enkele bedenkingen naar voor 
Senator De Bruyne vindt onze buitenland
se handel te eenzijdig « wij moeten onze 
ekonomische betrekkingen met het buiten
land ruimer zien dan alleen maar betrek
kingen op het vlak van in- en uitvoer Er 
wordt ook te weinig gedacht aan hetgeen 
landgenoten, gevestigd in het buitenland 
voor onze ekonomie kunnen doen Als in 
de volgende tien jaar vele jonge landgeno
ten in het buitenland een agentuur zouden 
oprichten dan zouden ze onze ekonomie 
enorme diensten kunnen bewijzen Idem 
voor het Belgisch patrimonium in het bui
tenland meer produktie- en handelson
dernemingen en financiële instellingen m 
het buitenland zouden ons meer inkom
sten uit het buitenland kunnen bezorgen 
Ten slotte is ook een ruimere betoelaging 
van de Belgische koophatidelskamers in 
het buitenland gewenst ook al worden 
met alle even goed geleid en zijn er bij, 
die met algemeen representatief zijn, er 
zijn ook uitstekende bij 
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KLINKER en 

ASFALTWERKEN 
ASFALTA P.V.B.A. 

JOZEF HEYLEN 
Bremstraat 10, EKSEL 
Tel. 011-73.51.68 

Keurige afwerking. 
Vrijblijvende prijsopgave. 

VLAAMSE ^ 
TOERISTENBOND 

WEET NOG RAAD VOOR UW VAKANTIE
PROBLEMEN 
W I J b ieden nog p laa tsen a a n v o o r g o e d k o p e v l i eg tu i g re i zen . 
Dee l ons u w v e r t r e k d a t u m en g e w e n s t e bes temming m e e en 
WIJ d o e n de in teressants te voors te l len 
Enke le voo rbee lden v o o r 15-daagse v l iegtu igre izen 
Adr ia t i sche kus t v n a n a t 9 1 0 0 fr 

Da lma t i sche kus t vana f 1 0 0 0 0 f r , 
M a m a i a (Roemenie) vana f 
C o s t a B rava vana f 
Ma l lo rca vana f 
C o s t a B lanca vana f 
C o s t a del So l vana f 
K a n Ei landen vana f 

Re is t U l i ever me t e i gen w a g e n ? 

O n z e b ros ju re beva t enke le h o n d e r d e n voors te l len i 
Enkele pr i jzen 

7 9 5 5 fr. 
8 5 5 5 fr. 
7 9 5 5 fr 
9 235 fr 

11 6 4 0 fr 
1 5 9 5 0 fr 

Ech te rnach (Luxemburg ] 
S t G o a r s h a u s e n (Rijn) 
T r ibe rg f Z w a r t e W o u d ) 
Ragga l (Vora r lbe rg ) 
L a n d e c k (Tirol) 
Do r fgas te in (Sa lzburger land) 
Lesa (Magg io remee r ) 
L lore t de M a r (Cos ta Brava) 

O n z e « spec ia l i t e i t en > 
• 
• 
• 

• 
• 

laagseizoen hoogseizoen 

10 
10 
10 
12 
15 

4 2 2 5 
3 8 8 0 
4 1 7 0 
5 1 7 0 
4 5 2 0 
4 970 
5 8 1 5 
6 5 7 0 

4 4 0 0 
4 1 7 0 
4 1 7 0 
5 3 5 0 
4 8 7 0 
5 4 9 0 
6 5 1 0 
8 6 6 0 

g roeps re i zen onde r b e v o e g d e leiding 
huwel i j ks re izen 
vakan t i ewon ingen 
zakenre izen 
s tud ievakan t ies 
en pnvere izen per au to , t re in, v l iegtuig o f boo t 

n s c h r i j v i n g e n en i n l i c h t i n g e n : V.T.B. Sek re ta r i aa t , S t - J a -
k o b s m a r k t 45-47, 2000 A n t w e r p e n - Tel . 0 3 1 / 3 1 76 80 - Ver
g u n n i n g nr. 1185 - Kat . A. 

K a n t o r e n te Aa l s t , B r u g g e , B r u s s e l , Genk , Gent , H a s s e l t 
K o r t n j k , Leuven , M e c h e l e n , O o s t e n d e , Roese la re , S t - N i 
k laas , T u r n h o u t en V i l v o o r d e . 

nB€UOL€n 
AL-AL keukeninrichtingen 

Jan Claes 
Bondgenotenlaan 163 

LEUVEN tel 016/234794 

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

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhurina van tafelaerief 

Schilderstraat 33.2000 Antwerpen 
(031/37 45 72] 

KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 
OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Sleenhouwersvesl . 52 Antwerpan Tel 03 31 35 83 

K O M M I S S I E V A N 

O P E N B A R E O N D E R S T A N D 

D e Kommiss ie van O p e n b a r e O n 
d e r s t a n d van de S t a d Aa ls t heef t 
in haar verp leg ings- en ve rzor 
g ingsinste l l ingen vo lgende bet rek
k ingen openges te ld 

B e t r e k k i n g e n van 
G E G R A D U E E R D E 
Z I E K E N H U I S V E R P L E f E l G -
(ST)ER 

D e kand ida tu ren m o e t e n bij ter 
pos t a a n g e t e k e n d e br ief w o r d e n 
g e s t u u r d aan de Voo rz i t t e r van 
d e Kommiss ie , Gas thu iss t raa t 40, 
9300 Aals t , en d ienen me t de 
b e w i j s s t u k k e n uiterl i jk op 24 juli 
1976 ter bes temming te zi jn 

B i j k o m e n d e inl icht ingen zi jn op 
da t ad res te ve rk r i j gen bij d e Per
sonee lsd iens t (tel 0 5 3 / 2 1 2 3 9 3 -
b innenpos t 104 - Bes tuu rssek re ta -
ris H Bar rez) . 

LIMBURG 
RIEIVIST 

GULDENSPORENFEEST 
De traditionele Guldensporenvienng 
van 2-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. 

M E D E G E D E E L D 

INSCHRIJVINGEN LIMBURGS 
UNIVERSITAIR CENTRUM 

Voor de studenten die een eerste 

mschnjvmg aan het LUC nemen gel
den volgende periodes 
— van woensdag 23 luni 1976 tot en 
met vrijdag 9 juli 1976 
— van maandag 6 tot en met vrijdag 
17 september 1976 
De inschrijving kan telkens gebeuren 
van 09 u 00 tot 12 u 00 [ook op 
zaterdag) op de dienst Onthaal en 
Informatie van het LUC Universitaire 
Campus te Diepenbeek (tel 0 1 1 / 
22 9961] 
Voor de studenten die reeds aan het 
LUC ingeschreven zijn, blijft de in-
schrijvingspenode geopend tot en 
met 9 oktober 1976 

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

WIJ 11 

OOST-VLAANDEREN 
G E N T B R U G G E 

INFORMATIEBLAD 
DE WEERGALM 
Ons veelgelezen blad is reeds aan 
zijn 12e jaargang Zopas verscheen 
nr 3 in vacantie-uitgave met de lijst 
der Gentbrugse kandidaten voor de 
raadsverkiezingen van Groot-Gent 
Op de derde plaats prijkt fraktieleider 
Aime Verpaele Verderop staan uittre-' 
dende raadsleden Jan De Moor en 
Helena Jacobs, ambassade-secreta
resse Frieda Serlet, Sektorchef 
N M B S Bert Verhoeyen Lijstduwer 
wordt de Gentbrugse senator Os
wald Van Ooteghem 
Met deze 6 flinke kandidaten rekent 
VU-Gentbrugge dan ook op een klin
kende overwinning 

GEMEENTERAAD 30 JUNI 1976 
«In een tropische raadszaal boog de 
Gentbrugse gemeenteraad zich over 
een (in vergelijking met andere) korte 
gemeenteraad, die zowat uitgroeide 
tot een one-man-show van raadslid 
De Moor Naast vijf persoonlijke pun
ten nam hij ook nog volledig het vra
genuurtje voor zijn rekening » zo 
luidt de aanhef van een bijzonder posi
tief verslag in «De Gentenaar» 
In verscheidene artikels kwam het 
blad trouwens terug op de tussenkom
sten van de V U Raadslid Verpaele 
hekelde de megalomanie van het Col
lege waardoor het prestigeproject 
van de sporthal definitief in het water 
IS gevallen Ook de belangen van het 
personeel na de fusie kregen zijn aan
dacht 

Ondanks de vacantiesfeer verkeerde 
het schepencollege bij de interpel
laties van Jan De Moor in paniek bij 
de klinkende argumenten Zijn voor
stel tot aardappelteelt op toegelaten 
percelen voor «Het Werk van de 
Akker» werd trouwens bij de tiental
len amateurtuinders te Gentbrugge 
entoesiast begroet 

D E I N Z E 

Onze volksunieafdeling ncht dit jaar 
opnieuw een Guldensporenvergade-
nng in. vandaag donderdag 8 juli, om 
20 uur in de zaal « Rossbrau », Markt 
129 te Deinze 
Spreker TAK-voorzitter Piet De 
Pauw 
Filmomlijsting «Aan de kleine rivier» 
en IJzerbedevaartfilm door Peter De-
wit 
leder rechtlijnige Vlaming zal er dan 
ook aanhechten de strijdende Vla
ming Piet De Pauw te komen beluiste-

D R O N G E N 

AKTIVITEIT 
Op 4/9 ncht de Vu-afdeling een bar
becue-avond in, in het gemeentelijk 
domein de Kampagne Het wordt een 
gezellig feest ter spijziging van ons 
kiesfonds Het bestuur venwacht er 
zeker alle leden en doet langs deze 
weg een oproep tot alle nieuwe WIJ-
abonnees voor een eerste kennisma
king met de afdeling 

M E R E L B E K E 

GULDENSPORENFEEST 

De VU organizeert dit jaar zelf de 
jaarlijkse guldensporenvienng m 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 W I J 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 

• FOTOCENTRALE 1 
Bevrijdingslaan 103, Gent. 

Z O T T E G E M 

KOOK NIET ZELF OP 11 JULI 
11 juli is de wettelijk erkende nationa
le feestdag van de Vlaamse gemeen 
schap De Vlaamse Vnendenknng 
Zottegem nodigt U uit op een feeste
lijk etentje op 11 juli in de Feestzaal 
Graaf van Egmont (Hoogstraat), 's 
middags vanaf 12 u of 's avonds van
af 18 u Er IS keuze tussen «Gentse 
stovenj naar hartelust» of«Pal ing in 't 
groen » Er is ook een kindermenu 
Reserveer tijdig uw plaats aan de 
feestdis Iedereen hartelijk welkom 
Vlaams gezelligheid en lekker eten 
verzekerd ' 

D E N D E R L E E U W 

REIS NAAR DE SEMOIS 
Op 1 augustus reizen we per luxeauto
car naar een der mooiste streken van 
ons land de Semoisvallei 
De reis gaat over Namen naar Bohan 
(uitstap) over Vresse (gelegenheid tot 
middagmalen) en Rochehaut (aller
mooist vergezicht) 

Prijs 200 F Kinderen beneden 12 
jaar halve prijs 
Vertrek te 7 u 30 stipt op het Dorp 
Dadelijk inschnjven bij Herman Van 
De Velde, Zandplaatstr 105 A of tele
fonisch bij raadslid De Metsenaere 
665827 

A A L S T 

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

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

KANTONALE 11-JUU VIERING 
Op zaterdag 10 juli om 20 uur in de 
parochiale zaal St-Antelinks Ingericht 
door de afdelingen St-Antelinks, 
Steenhuize Aspelare en Nederhas-
selt Feestredenaar Volksvertegen
woordiger Vjk Anciaux Optreden van 
Ninoofs Gemengd Koor 

MEDEGEDEELD 
W E T T E R E N : 
1 1 - J U L I - V I E R I N G 

Op donderdag 8 juli 1976 organiseert 
de gemeentelijke raad voor kuituur en 
kulturele vrijetijdsbestedeing van Wei
teren voor de derde maal de gemeen
telijke 11-juli-vienng en dit op verzoek 
van het Kollege van Buremeester en 
Schepenen Zij heeft zoals de vorige 
jaren plaats in de gemeentelijke feest
zaal aan de Schooldreef en begint te 
20 u 

De feestrede wordt uitgesproken 
door de heer Andre Demedts, letter
kundige Verder omvat het program
ma een tweemaal 45 minuten durend 
optreden van Jef Eibers 
Jef Eibers, die zichzelf zanger, Brusse
laar en Vlaming noemt, is de zoon van 
een rasechte Brusselaar en een Oe
kraïense moeder Met het liedje 
«World Trade Center», zijn eerste 
compositie, won hij in november 1973 
de eerste pnjs bij een talentenjacht 
van Omroep Brabant In juli 1975 
werd hem door de Vlaamse muziek-
pers een « Gouden Leeuw » uitgereikt 
voor zijn prestaties als meest persoon
lijke nieuwkomer 

DIRK MARTENS 
i / - \ \ / r - , N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331.05 

P V B A 

* 

A A L S T 

Lange Zoutstr 30, 29-33. 36-38 
Tel 053/240 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversienngen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

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

kampmgartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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WEST-VLAANDEREN 
OOSTENDE (ARR.) 

GULDENSPOREN 
Morgen vrijdag 9 juli, worden op twee 
plaatsen elfjuhvienngen gehouden die 
wij bijzonder aan onze leden aanbeve
len. De eerste gaat door in het Kur-
saal van Oostende, waar « De Groote 
Storinge» wordt opgevoerd: hier 
moet een bomvolle zaal zijn. De ande
re vindt plaats te Diksmuide in het 
Vlaams Huis met als zanger Kurt Fle
ming en als spreker Bart van Moere. 

OOSTENDE 

GEMEENTERAAD 
De laatste vergadering werd een vuur
werk afgestoken door de VU-fraktie 
tegen een vermoeid schepenkollege! 
Het was weer de beurt aan de stads
rekening, die weer haarfijn uitgerafeld 
werd door Kns Lambert die pertinen
te dingen wist te vertellen o ver de 
«knepen» van het kollege Schepen 

[ Miroir gaf hem zelfs gelijk .! Lambert 
'en Vansteenkiste zaten gereed met 
een duchtig dossier over de taximan-
nen.. te goed want het kollege voer
de dit punt van de agenda; laatstge
noemde kwam bij herhaling tussen. 
Vandemeulebroucke hield niet minder 
dan vier interpellaties (Lambert ook 
nog twee) waaronder die over het 
Kursaal, voor elk raadslid en de pers 
lag een keurig dossier ter beschik
king Het kwam wel hard aan, want 
schepen Felix antwoordde naast de 
kwestie en met persoonlijke beledi
gingen waartegen fraktieleider Na
gels uiteraard vinnig protesteerde en 
Inhaakte op de interpellatie. Voor de 
lol zorgde schepen Achtergaele. 
VERKIEZINGEN 

In Oostende zijn thans acht zetels 
méér te begeven dan in 1970, en dit 
voor hetzelfde grondgebied. Indien 
reeds in 1970 deze acht zetels méér 
te begeven waren geweest, zou de 
VU met toen 15,72 % der stemmen 
zes zetels gehad hebben, de CVP 15, 
de BSP en PVV elk 10. Samen 41. In 
de Kamerverkiezingen daarna ging 
de VU van 15,72 % naar 22,4 %. Nu 
maar pronostikeren hoeveel we er 
halen: een heel pak bij alleszins. Ver
geet met dat heel Stene in 1970 toen 
CVP gestemd heeft met de burge
meester Dewitte (thans overleden) en 
de schepen Arnoudt op de CVP-lijst. 
Beiden zetelen niet meer. 

GOED HERSTEL 
Pas terug uit vakantie moest Georges 
Depoorter, echtgenoot van ons raads
lid Lieve, in het hospitaal opgenomen 
worden. Wij wensen ons stoer wij-
kraadslid van Mariakerke spoedig her
stel toe. 

POSTENDE-CENTRUM 

OVERLIJDEN 
Op 26 juni ging van ons heen Arthur 

, Vandeginste, Kortrijkzaan van af-
i komst, en lid van de Volksunie. Op 
woensdag jongstleden werd hij ter 
aarde begeleid door familie en meer
dere Volksunievrienden. Aan de ge
troffen familie onze meeste innige 
deelneming. 
Op 27 juni werd onder grote deelne
ming uitvaart gedaan aan de broer 
van onze afdelingspenningmeester 
Verschelde. Hij was nog jong en werd 
té vroeg aan de genegenheid van de 
zijnen onttrokken. Aan de families Ver
schelde en Devos bieden wij ons 
oprecht meeleven aan. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 

PASTOOR PEEL GAAT HEEN 
Vrii onverwacht nam J. Peel afscheid 
van onze parochie, waar hij zeer 
geliefd was. Op politiek vlak nam hij 

een heel pnesterlijke, d.i. neutrale hou
ding aan. Een van zijn grote prestaties 
is de oprichting en uitbouw geweest 
van het koor Duinengalm, onze leden 
wel bekend, door het groot aantal 
VU-zangers daann aanwezig. Pastoor 
Peel vindt men terug in boeken over 
de Vlaamse Beweging, waar hij een 
rol gespeeld heeft in de tijd van de 
Vlaamse Studentenbeweging. Wij 
wensen hem veel voldoening in het 
werk tot opvangen van marginalen uit 
de maatschappij waarmee hij zijn 
levensavond nog wil vullen. 

VERHUIZING 
Per 16 juli aanstaande verhuist ons 
kamerlid en gemeenteraadslid Emiel 
Vansteenkiste, van het stadscentrum 
naar de Nachtegalenlaan 39 (St.-Jan). 
Zijn dienstbetoon aan huis zal dan 
ook daar plaatsvinden. 

DIKSMUIDE 

GULDENSPORENVIERING 
Op 9 juli gaat onze jaarlijkse elfjuli-
vienng door in de zaal van het 
Vlaams Huis. Treden op Kurt Fle
ming, de bekende zanger en als 
spreker • Bart Vandemoere. Toe
gang : 100 fr. 

KOKSIJDE 

GULDENSPORENVIERING 
Op donderdag' 8 juli, zaal Kerkepan
ne, Strandlaan St-ldesbald, te 20 uur 
11 juli-viering. Kleinkunstavond met 
Willem Vermandere van Bachten de 
Kupe, gevolg van gelegenheidstoe
spraak. 
ERELIJST 
De ledenslag is voor ons een waar 
sukses geweest en bracht onze afde
ling op de tweede plaats, met 109,65 
percentage. Dank aan onze VUJO-af-
gevaardigde 
EN DIT NOG IN 1976 
Zou het waar zijn dat de Koksijdse 
Muziekvereniging tweetalige lidkaar-
ten aan de leden bezorgt? Moesten 
wij lid zijn van de Muziekvereniging uit 
Bouillon (Ardennen), zouden ze ons 
ook tweetalige lidkaarten bezorgen? 
PRETTIG VERLOF 

Na de eksamens en het dagelijkse 
zenuwslopende werk is een ontspan
ning tenzeerste welkom. 
Aan alle leden en Wij-lezers, een aan
genaam verlof. 
Weest op reis een goede Vlaamse 
ambassadeur, en in eigen streek, laat 
de toerist aanvoelen dat hij zich aan 
de Vlaamse kust bevindt. Alles is een 
kwestie van zelfrespekt. 

MIDDELKERKE 

SPOEDIG HERSTEL 
We wensen onze propagandaleider 
Hubert Deman een spoedig herstel 
toe, opdat hij met sukses de gemeen
teraadsverkiezingen zal kunnen bege
leiden door zijn niet aflatende straat-
propaganda. 
VERKIEZINGEN 

Onze afdeling geeft haar volledige 
steun aan onze kandidaten op de lijst 
«Stem van het Volk», in de verkie
zingsstrijd voor Groot-Middelkerke. 
De lijst wordt aangevoerd door onze 
burgemeester Inghelram, en als twee
de staat VU-schepen Lon Dewulf uit 
Westende (Lombardsijde). Het be
looft een harde stnjd te worden, voor
al daar de CVP meent de meerder
heid te behalen door de opkomst van 
zowel de burgemeester van Westen-
de. als die van Spermalie en Wilsker
ke. Doch, zoals Inghelram zegt: we 
moeten niet bang zijn, het zijn slechts 
reuzen op lemen voeten. 
GEEN VERWARRING 
Veel oud-VU-leden of VU-verkoze-
nen van het eerste uur, begrijpen niet 

goed de vorming van de lijsten. Zij 
moeten verstaan dat door de samen
voeging van gemeenten de tijd van 
improvisatie voorbij is en wij verplicht 
zijn organisatorisch tewerk te gaan, 
met een politieke raad en een politiek 
kollege, die dan achteraf verslag uit
brengen in de eigen afdelingen. Het 
kan soms langer duren dan verhoopt, 
en het is ook een taak en een plicht 
tot het verzwijgen van namen van per
sonen die bereid zijn mee op te stap
pen op onze lijst. Een voorbarig be
richt kan veel kwaad berokkenen en 
heeft reeds meerdere keren tot een 
negatief effekt geleid. 

VEURNE 

IN MEMORIAM 
Te Veurne werd op 25 juni Karel Van 
Haecke begraven, medestnjder, als 
«kleine man» van Jeroom Leuridan. 
Op hoeveel tochten, naar hoeveel 
spreekbeurten begeleidde Karel Je
room niet? Eveneens tijdgenoot van 
Michel Buickaert. Karel was in zijn 
Sturm- und Drangperiode een echte 
militant, en bleef zijn leven lang een 
Vlaams idealist. 
De nodige eer werd hem dan ook 
bewezen, afgezien van de vele natio
nalisten, was er Juul Haezebaert met 
VOS-vlag en ook senator Frans Van 
der Eist, intiem vriend van de overlede
ne, begeleidde hem naar zijn laatste 
rustplaats. Het was zijn wens dat de 
lijkkist bedekt werd met de leeuwe-
vlag, wat dan ook gebeurde en dan 
nog wel met de oude Joe-English-vlag. 
De Volksunie Veurne rouwt om dit 
verlies. Hij ruste in vrede. 

ZARREN-WERKEN 

OVERLIJDEN 
Op 28 juni werd te Zarren ter aarde 
besteld Mevr. Felicie Ryckebusch, ge
boren Caura. Zij was de moeder van 
Mevrouw Denblijden, ons bestuurslid. 
Aan Urbain, haar echtgenoot en alle 
nabestaanden bieden wij onze innige 
deelneming aan. 

GROOT-BRUGGE 

GULDENSPORENVIERING 

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

Feestzaal « JAGERSHOF > 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

e.d.m. met 1.200 zitplaatsen. 
Gemeenteplaats, St-Andries 
Tel. 050/3U2.10 en 31.34.06 

lEPER 

11 JULI 
De 11 juli-viering wordt georgam-
zeerd door de Jef Lesage-kring. Op 
10 juli, om 16 u. 30, in de Sint-Maar-
tenskatedraal «fundatiemjs voor,de 
helden van 1302-. Om 20 uur in het 
jeugdstadion gezellig samenzijn met 
Breugelmaal, de zanger^uk Saffloer 
en een feestrede. Op 11 juli, om 10 u. 
30, in de konferentiezaal van het stad
huis kollokwium over de aktuele toe
stand van de Vlaamse Beweging met 
panelleden Wido Bourel, Noel Decrae-
mer. Piet De Pauw, Jos Gouverneur, 
Sandor Szondi. 

Steunt de 
VOLKSNATIONALE 

ERASMUS 
GEMEENSCHAPSSCHOOL 

Talen • steno - typen - boekhouden - direktie^ekretariaat - medisch 
sekretariaat - verkoop - reklametekenen - etalage - hostessen - manne

quins - receptie - journalisten - public relations - AUTORIJSCHOOL 

B E G I J N E N V E S T 99 (Nat . Bank) A N T W E R P E N 

TEL . (031) 33 60 58 - 45 05 31 

A a l s t - B r u g g e - Hasse l t - K o r t r i j k - Leuven 
Algemeen directeur : Dries BOGAERT 

Mecheten 

OPROEP 
TOT DE VAKANTIEGANGERS 
Met het doel ook in de privé-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 nederiandstalige spijskaart en 
die er voorrang krijgt, 
2) aanspraak van de klant In het Nederlands en pas overscha
kelen naar een andere taal wanneer bfijkt dat deze nederlands
onkundig is, 
3) vrijwaring 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 vrijwaring 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. 

7e Z E E Z A N G F E E S T e n G U L D E N S P O R E N V I E R I N G 
Te Oostende, in de koncertzaal van het Kursaal, op vrijdag 9 juli 76 
om 20.30 uur 

MOTTO: DE GROOTE STOORINGE 
Een machtige evokatieve Vlaamse show met onder meer zang, dans,. 
vendelzwaaiers, diamontage enzomeer 
100 uitvoerders 
Tekst: Antoon van Wilderode, St.-Niklaas 
Muzikale aanpassing: Fernand Van Durme, Antwerpen 
Klank: Artec, Kuume 
Kunstgroepen; «De Kornet» uit Kortrijk; -'t Phadt» uit Brugge. 
Stemmen; Rita Lommée, Mia Pieters, Ben Maelbrancke, Frank van 
den Berghe, Remi van Duyn. 
Gesonoriseerde Projektie; Fernand Callebert Roeselare 
Feestredenaar: Daniël Merlevede. 
Algemene regie; Remi van Duyn. 
Produktie ; Komitee «100 jaar Vlaamse Studentenbeweging ». 
Toegangskaarten: 100 en 200 frank. 
INRICHTING : Algemeen ZangveriDond West-Vlaanderen. 
met medewerking van VTB-VAB 
in samenwerking met het 11-Julikomitee Oostende, het Noordstar-
fonds V.Z.W. Gent 
onder de auspiciën van het Provinciaal Bestuur van West-Vlaande
ren en het stadsbestuur van Oostende. 

KORTRIJK 

OPTOCHT GROENINGEMONU-
MENT 
Traditiegetrouw gaat op zaterdag 
10-7 de optocht door naar het Groe-
ningemonument. Verzameling om 19 
uur aan het Sint-Michielsplein. Geen 
enkele Vlaming mag dit missen. Gast
spreker is de heer P. Daels, voorzitter 
van de Vlaamse Volksbeweging. 

11 JULI FEESTAVOND IN 1302 
In de bovenzaal van het. lokaal 1302, 
Burg. Reynaertstraat 9 te Kortrijk 
gaat op zondag 11 juli om 20 u. de tra
ditionele 11 juli-viering door. Volksver
tegenwoordiger Miei Vansteenkiste 

uit Oostende houdt de feestrede. Na 
de rede volgt een Vlaams feest 

MEDEWERKERS GEVRAAGD 
De kiesstrijd vraagt een grote inzet 
Vele handen kunnen het werk echter 
lichter maken. Wie wil meewerken om 
het vele materiele werk te verrichten 
of ander werk wil verrichten wordt 
gevraagd naam en adres op te geven 
bij J. De Schaepmeester, Burg. Nolf-
straat 25, Kortrijk [tel. 22.26.39). 

STADSPLAN KORTRIJK 
Volksunie-Kortrijk heeft een prachtig 
stadsplan getekend door Sanderus 
(17e eeuw) uitgegeven. Nog enkele 
eksemplaren kunnen bekomen wor
den in het lokaal 1302, Burg. Reynaert
straat 9, Kortrijk (prijs 100 fr.). 

(mm€uoim 
DE OUDE KRING 
Café-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

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

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/46.11.88-46.24.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.17.42-44.17.43 
MIELE-AEG-LINDE 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel.: 054/33.37.56 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat 9 - 2251 MASSENHOVEN 
Uit sympathie 

RESTAURANT DE XVI' EEUW 
Lakenstraat 120,1000 BRUSSEL 

Uitgebaat door een echte Tunesische 
Vlaamse vriend 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

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

P.V.BA Rom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenslr.78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel.:015/71.1Z40 

lustnerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 050/354 04 
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD :1945-1975 
Wat de oprichting van de gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappijen betreft 
besluit men in Vlaanderen uit oartiibe-
rekening een opiossing te aanvaarden 
Hie de « grote » « oooouwenae » staats-
nanskunst van diegenen die ze uitdoK-
terden logenstraft waar in Wallonië 
een gewestelijke O M ontstaat vervalt 
men in Vlaanfleren uit partiioereke-
nng in verschillende crovinciaie 
GOM's Een handicap voor een ge-
koordineerde Vlaamse ekonomische 
ontwikkelingspolitiek en een moedwilli
ge verzwakKing van de Vlaamse qe-
westelnke macht nadat ook de kultuur-
autonomie door ce regering verminkt 
aoor de socialisten uitqenold en na
dien gesaboteerd werd 
In de regering Eyskens-Cools boterde 
het intussen met De kwestie van de 
Voerstreek — waarvoor oe Vlamin
gen Komen en Moeskroen «opoffer
den» — en die nu door de Walen 
weer gesteld wordt leidt tot een 
onwaardige koehandel De VVB be 
toogde te Vilvoorde de eerste suk 
sesrijke Vlaamse betoging na de mar 
sen op Brussel en de Leuven-kwestie i 
In de Volksunie begint men zich nu 
ook meer en meer als alternatief te 
zien tegenover de onmacht der (spijts 
alle splitsing i) unitaire partijen Dat 
wordt bevestigd o m door een rede-
voenng van partijvoorzitter Van der 
Eist op VU-kongressen in Limburg en 
West-Vlaanderen 

De BSP wenst mets liever dan de toe
spitsing der moeilijkheden Leburtons 
ambitie op het eerste-mimsterschap 
kent geen skrupules Eyskens valt het 
IS geen heengaan in glone hoewel hij 
als CVP-pohticus (maar met als Vla
ming I) een groot werk verricht en een 
belangrijke fase in de Belgische poli
tiek gedomineerd heeft de doorvoe
ring van een zij het gedeeltelijke en 
voor Vlaanderen met zeer gunstige 
grondwetsherziening die echter — en 
dat was het enige lichtpunt — een 
streep trok onder het unitaire Belqie 
van 1830 

De Saeger werd informateur Deze 
geweze kajotter had — al voor de oor
log — weinig sympatie voor de 
Vlaams-nationalisten die toen in een 
pamflet «Kajotters wat doet gij met 
uw volk •?» de totale afwezigheid aan 
belangstelling voor V'aamse problema
tiek bij die organizatie aankloegen Hij 
had bij zijn mformatieoodracht geen 
enKele regeringsformule uitgesloten 
maar toen de Volksunie met oosuieve 
voorstellen aankwam zei hij dat die 
partij met in aanmerking kon Komen i 
Wel de Waalse federalisten en de 
Brusselse impenalisten van het FDF 
De Saeger verdween echter — ^ame-
lijk geneimzinmg — van de ooiitieke 
vlakte HIJ had een Nederlandsonkun
dig premier onmogelijk geacnt En 
toch kwam Leburton eentalig Waal 
anti-federalist uit Waals en uit partii-be-
lang aan het bewind in een drie-partii-
en regenng met Tindemans en Willy 
de Clercq Een regenng met 22 minis 

ters en 14 staatssekretarissen een 
parlement op zichzelf en een politiek 
monstrum ben regering die voor 
/laanderen mets goea betekende de 
Voerstreek kreeg een soort Brussels 
statuut en oe legaie gebiedsroof verd 
voitrokKpp Waalse woordbreuk had 
gewonnen 

De >-eqpnng Leburton zat ai gauw n 
moeilijkheden t-eburtons kandidatuur 
zelf was dl zeer oetwist geworden 
omwille van ziin eentaligheia 'n oe 
regerinq coterae net met en oe rege-
ing prooeeroe zich van de Kommunai-

taire proDiemen en de gewesivorming 
at te maKen ooor een «speciaie Kom-
nissie» ' o te nchten Lrger voor 
Leburton /«aren de scnandalen die 
aan net licht kwamen en waann ziin 
partij en oartijgenoten betrokken wa
ren Er was de zaak Ibramco waann 
de socialisten op een nogal geheimzin
nige en eigenmachtige wijze hadden 
onderhandeld en gepland om een 
petroleumbednjf in het Luikse onder 
staatskontrole in te planten Tegen
over de sterke afweer vooral van de 
liberale regeringspartners moesten zij 
het projekt laten varen Intussen was 
door de PTT-ambtenaar De Maeght 
een schandaal aan het licht gebracht 
hij beschuldigde de admimstrateurpge-
neraal bij de RTT de socialist Ger
main Baudrin ervan bepaalde firma s 
bevoordeligd te hebben ten koste van 
de staatskas bij het uitgeven van 
bouwwerken Bij de firma s die zo van 
de staatsgelden profiteerden waren 
familieleden van Baudrin Men eiste 
het ontslag van Anseele minister van 
Verkeerswezen met de RTT onder 
zijn bevoegdheid en voordien al eens 
vernoemd in verband met onregelma
tigheden en schandalen (een kwestie 
van postzegels O 
Er kwam zelfs reaktie in eigen socialis
tische gelederen tegen deze gewezen 
schepen van Groot-Gent onder oor
logsburgemeester dr Ehas Bij de « uit
dunning» en omvorming van de rege
nng in oktober 1973 werd Anseele 
«om gezondheidsredenen» uitgeran
geerd 

De spanning in de regenng steeg nog 
met de Ibramco-affaire waarbij de 
socialisten met hun opvattingen over 
staatsinmenging versterkt met \A/aals 
ressentiment n ootsino kwamen met 
de andere rcL,enngspartners X^'illy 
Claes die georek aan kennis van 
zaken achter veel woordgegoochei 
kon kamoefleren en die eens verklaar
de dat mj geen flamingant was en he* 
nooit zou worden was de voorvechter 
van het orojekt samen met zijn Luikse 
KOllega A"Ore Coois Hun arzwennen 
raar lipks n het ekonomische was 
tl ouwens door hun strakkere ideologi
sering JCools verdedigde net samen
gaan met ae communisten naar net 
voorbeeld van zim Franse Kollega Mit-
terand) mee bepaald 

Van Eynde gebruikte in « Volksgazet» 
de krachttermen van de grote momen
ten en de socialisten verlieten de rege
ring toen ZIJ zagen dat alle dreigemen
ten met baatten Een poging van L Tin
demans om een regenng op andere 
basis te vormen mislukte De ontbin
ding van het parlement verscheen op 
31 januari in het Staatsblad en op 10 
maart werden nieuwe verkiezingen ge
houden 

De verkiezingen van 1974 kort na de 
oliekrisis en met het begin van de eko
nomische recessie spitste de belang
stelling van de kiezer weliswaar toe op 
andere problemen dan de kommunau-
taire wat enigszins verklaren kan 
waarom de Volksunie ca 50000 stem
men verloor een kamerzetel bijwon 
maar in de Senaat van 19 op 16 zetels 
viel Ook het F D F R W verloor trou
wens en viel van 24 op 22 kamerze
tels Er was echter al na de kwestie 
Leuven en de grondwetsherziening 
een malaise ingetreden in de Vlaams-
nationale beweging die ook zijn weer
slag had op het innerlijk dynamisme 
van de partij 

Bepaalde statutaire wijzigingen uitla
tingen stellingnamen vonden ontegen
sprekelijk ook hun weerslag in de ver 
kiezingsresultaten die voor de CVP m 
Vlaanderen een sukses betekenden 

voor de PVV een konsolidatie en voor 
de BSP een achteruitgang het radi-
oi iseringsproces van Cools en Claes 
lao in vVallome stemmen opgebracht 
-naar was in Vlaanderen op afwijzing 
cestoten 
Madat Tindemans als formateur de 
•̂ og -ancuneuse socialisten met kon 
f̂ \ emaien n^et ^err\ scheep te gaan 
Drwoeerce hij een CVP-PVV-formatie 
versterkt met de federalistische partii-
en wat n^m zou toelaten de gewest-
^ orming door te voeren De verschillen-
ce oartijafvaardigingen Kwamen DIJ-
een op net kasteei te Steenokkerzeel 

p vrijdag 19 apnl 1974 
Knelpunt bleef de begrenzing van het 
Brusselse gewest daaroo sprongen 
de onderhandelingen trouwens af Tin
demans Kwam dan voor het parlement 
met een minderheidsregenng Na een 
mislukte ooging tot akkoord tijdens 
vergaderingen in de ambtswoning van 
de premier in de Lambermontstraat 
aanvaardde Tindemans de deelne
ming van het RW alleen aan de rege
ring Voorzitter Penn had zijn veto 
tegen de Volksunie uitgesproken en 
CVP en PVV gaven de in Steenokker
zeel door de Vlaamse onderhande 
laars vooropgestelde standpunten op 
De evolutie op het politieke vlak ver
liep voor Vlaanderen alleszins met gun
stig en de regenng Tindemans was 
belast met de zware hypoteek van de 
Waalse arrogantie van het RW bond
genoot van het FDF Dit zou zich trou 
wens ook uiten in het verder verloop 
der gebeurtenissen Schaarbeek zou 
er slechts een uiting van zijn Daaren
boven drukte de hele ekonomische en 
politieke situatie in de wereld ook op 
de Vlaamse beweging de ekonomi
sche recessie de internationale span
ningen de aanvallen en bedreigingen 
van buitenaf en van binnen uit op de 
bestaande politiek ekonomisch-sociale 
pluralistische maatschappij enzomeer 
Toch werden er — herhaaldelijk — 
pogingen gedaan om de malaise te 
doorbreken om uit het defensief dat 
meer en meer op een terugtocht 
geleek los te geraken en zich offen
sief op bepaalde punten te concentre-
en zoals bv op drussel 

Hierbii onderscheidden zich zowel de 
VVB als de fondsen en het Vlaams 
Overiegcentrum en onderscheidden 
zich ook verschillende grotere en Klei
nere aktiegroeoen en bewegingen De 
aKtie teqen de cnwettiae lOKetten n 
het oemeentenuis van Schaarbeek 
werd trouwehb noor oeze groepen en 
^/oorai dan 'AK op met-aflatende wij
ze gevoera 

Het veroer venoop van de Schaar-
oeeKkwestie en van de toestand in 
Brussel en n ae centrale orqamsaties 
IS qeen geschiedenis meer maar is 
nog uittere werken |kheid 
A/ij kunnen bii het einde van dit over
zicht Slechts or-'=*iooD uitdruKken dat 
de Vlaamse be*eqinq de malaise der 
jongste jaren zaï weten te overwinnen 
en haar adem van oe zestiger jaren 
zal terugvinden (slot) 
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KRITISCH DCK€K€ri 

VERGEET-MIJ-NIETJES 
pN DROOMGESTALTEN I 
WATJE HOORT ZIJN DE 
VERGEET-MIJ-NIETJES! 

De naam van een bekende dichter 
onder de inleiding van een poëziebun
del flatteert de auteur van de bundel, 
wordt door zijn uitgever op pnjs 
gesteld en is voor de lezer een soort 
kwaliteitsmerk op de inhoud van het 
boek. Anton van Wilderode deed het 
voor Fred de Swert in diens verzamel
bundel Wat je hoort zijn de vergeet-
mij-nietjes! De titel op de omslag wijkt 
af van de titelbladzijde door de spel
ling « vergeetmenietjes •>. 
Anton van Wilderode heeft mets dan 
lof voor de poëzie van Fred de Swert. 
Hij noemt de bundel een. «document 
humain » en de titel ervan een verruk
kelijke - vertaling » van het fenomeen 
dat Guido Gezelle het gezwinde kou
ten van het loof noemde, verstaan
baar voor de luisterende ziel. 
De voorlaatste verzenbundel van 
Fred de Swert verscheen' in 1973 en 
kreeg de titel Keltisch versteend of 
het boek der gegevens. Anton van 
Wilderode schrijft daarover: •< Hij be
vat 56 gedichten, een getal dat gelijk 
Is aan dat van de Aubrey-Holes In de 
binnenste steencirkel van het prehisto
risch monument in Stonehenge/Zuid 
-Engeland, door welker raadselachti
ge symboliek, de vaak cryptische 
schriftuur en de thematiek werden 
beïnvloed.» Met Wat je hoort zijn de 
vergeet-mij-nietjes I lijkt het erop alsof 
Fred de Swert een nieuwe weg op
gaat. Als echtgenoot en vader legt hij 
zich meer toe op de eenvoudiger, alle
daagse poëzie « emotie, verdriet, het 
eeuwige onbekende in de mens», 
lezen we op de achterzijde van het 
boek. Een evolutie ook in de richting 
van de «gesproken poëzie». 
De gedichten zijn ingedeeld in vier 
reeksen : « Afrekening », waarin de au
teur blijkbaar afrekent met t^epaalde 
opvattingen inzake literatuur en het 
waarom ervan «Gedichten voor mijn 
dochter», waaruit u hieronder een 
citaat krijgt; «Het heimwee dat pas 
later komt...» over zijn verhuizing 
naar het Zuid-Hollandse Zoetermeer 
en de band met zijn ouders; en ten
slotte « De ogen van Katelijne », waar
in hij zijn gevoelens beschrijft wan
neer zijn dochtertje in het ziekenhuis 
verblijft. 

Geen intellektualisme of zogenaamde 
« geheimtaal» in Wat je hoort zijn de 
vergeet-mij-nietjes I Maar wel een tra
giek in deemoedige bescheidenheid 
verwoord. Gelukkige en droevige ge
beurtenissen uit het dagelijkse leven. 

Poëzie die recht uit het hart komt, 
soms nog ongeschaafd, maar aanmin
nig in haar ruwe tederheid. Vooral de 
cyklus aan zijn dochtertje Katélijné 
opgedragen roept stemmige huiselij
ke tafereeltjes op. Een fragment: «Ik 
ben erg eenzaam gew/eest met je, 
Katelijne 
eeuwenlang 
terwijl je moeder bij ons zat, 
en omdat zij dit alleen-zijn kende, 
streelde ze 
je gelaat 
en zei ze dat ik te dik werd.» (BIz. 36]. 

Fred de Swert: Wat je hoort zijn de 
vergeet-mij-nietjes! 
« De Bladen voor de Poëzie 1976 - 3. 
Uitgeverij, Orion, Brugge, 77 biz. 

m 

wm 

DROOMGESTALTEN 

Tot de Vlaamse vrouwen d)e zich na 
de tweede wereldoorlog in de dicht
kunst onderscheidden behoort onge
twijfeld Liane Bruyiants (geboren in 
1921). Zij studeerde Germaanse ta
len, muziek en zang. Zij publiceerde 
een zestal gedichtenbundels, libret
to's, een viertal romans, toneelstuk
ken en een hele reeks luister- en televi
sie-spelen. In deze Droomgestalten 
verschijnen — althans volgens de 

tekst op de achterzijde — de bundels 
Schaduw en Spiegel (1945), Het hart 
der dingen (1949), Schimmen en Ba
cchanten (1949, tweede druk 1950), 
Grensstation (1952), Het andere land 
(1961) en Astraal begrip (1966) «in 
een nieuwe, bewerkte en vermeerder
de uitgave». Ter vergelijking volgen 
hier de titels van de hoofdstukjes in 
deze bundel, met telkens tussen haak
jes aangeduid het aantal gedichten 
onder die titels verzameld: «Scha
duw en Spiegel» (5), «Droomgestal--
ten » (5), « Schimmen en Bacchanten » 
(8), « Grensstation » (6), « Het andere 
land » (4), « Astraal begrip » (23). « Het 
hart der dingen » ontbreekt. 

In tegenstelling tot de andere hoofd
stukjes, die elk een uitgelezen keur 
gedichten met een min of meer klas
sieke strofenbouw omvatten, staat de 
experimentele presentatie van de ver
zameling werkstukken onder de titel 
«Astraal begrip». Grafische symme-
tne en het weglaten van hoofdletters 
en leestekens zijn de vormelijke ken
merken die meteen in 't oog springen. 
Inhoudelijk daarmee verbonden zijn 
de korte versregels, van één tot vier 
woorden, die treffen door hun eenvou
dige, openhartige weergave van een 
aangnjpende menselijke onrust. Een 
onrust die echter niet uit angst ont
staat, afkomstig uit de diepere onder
toon van het steeds aanwezige mys
terie van leven en dood, dat Hubert 
Lampo in haar werk ontdekte, maar 
een kreatief inspirerende bron waar
uit — ondanks de tegenslagen — ver
trouwen in het leven opwelt. 

Diezelfde eenvoud, een innerlijke be
wogenheid en een soms onverwach
te golfslag van vreugde naar teleur-
stellfng, kenmerken het eerste deel 
van haar repertoire. Het zijn verzen 
die verrassen door hun ritmische be
wogenheid en hun zakelijke inhoud, 
zoals Albert de Longie opmerkte. 
Wij kunnen Liane Bruyiants' produktie-
ve geest niet beter omschrijven, zij 
het met een beetje humor, dan met de 
derde strofe van haar eigen « Een Klei
ne Nachtmuziek »• 

Ja, ja, zover moest het komen — 
dacht ik nog — dat komt ervan als 
men zo gans is benomen dat men 's 
nachts niet slapen kan! 

Jan Van Bossuyt 

Liane Bruyiants: Droomgestalten. 
«De Bladen voor de Poëzie» 1976 -
2. Uitgeverij Orion, Brugge. 73 bIz. 

MALLEMUNT 

AAN EERSTE 

LUSTRUM TOE 
Zoals de jonge en enthousiaste pro
motor Jari Demeulemeester met een 
korte schets aantoonde is het voor de 
Vlaamse bewustwording ongetwijfeld 
een weldaad geweest de Vlaamse 
muntanimatie in het midden van onze 
grootstad waar te maken. Zodat zelfs 
franstalige persmensen de vraag 
opperden waarom dit ook niet door 
en voor hun taalgemeenschap gebeur
de. Na vijf jaar heeft deze animatie
reeks haar vaste plaats ingenomen 
en zowel toeristen als de vakantie-blij
vers hebben er veel deugd aan be
leefd. 
Zoals vorig jaar wordt het allemaal 
wat internationaler van aanpak, en de 
kontakten met het overbekende Cam
bridge Folk Festival zijn hier niet 
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vreemd aan. Vorig jaar was het Tom 
Rush, Albion dance band en ook Mali-
corne die de plas overstaken. Deze 
keer knjgen we de Watersons, Steve 
Goodman, én Loudon Wainwright III, 
die het reeds tweemaal liet afweten 
maar nu zeker komt. Maar de vijf kaar- . 
sen worden echter aangestoken door 
mensen van bij ons. Dit op donderdag 
22 juli om 19 u. en onder het motto — 
Flemisch all stars — wordt het een 
denderende avond met Ann Christy, 
Raymond van het Groenewoud, Jo-
han Verminnen, Zjef van Uytsel, Erik 
van Neygen en vele anderen. Opval
lend IS dat dit jaar een bijzondere 
kans wordt gegeven aan onze Vlaam
se dichters, en op de eerste dag komt 
Patrick Conrad op de malle Poweten-
ladder. 

Woensdag 28 juli openen de steltenlo
pers van Merchtem de infomarkt van 
de toeristische federatie van Brabant, 
Bryan Bowers speelt er autoharp, en 
onze Sinjoor Ed Kooyman zorgt voor 
het muzikaal taalevenwicht samen 
met dichter Nic van Bruggen. De dag 
erop komt in voormeld programma 
nog de onortodoxe Gust Gils. Augus
tus brengt afwisselend op woensdag
middag om 11 u. 30 en op donderdag
avonden om 19 uur nog jazz met het 
Roger Van Haverbeketrio, Pigsty light 
prchestra, Benny Waters, de Bretoen
se groep YS, uit Alan Stivells groep 
gegroeid, Tuurs Steelband, Two man 
sound, Verminnen, Wannes van de 
Velde, Kris De Bruyne, en de dichters 
Herman de Coninck, Freddi Smekens 
en Frank de Crits, Roland Joris en 
Marcel van Maele om uit de lange 

reeks maar enkelen te vernoemen. 
Woensdag 4 september start om 18 
u. het Groot Orkest en Koor van de 
Muntschouwburg met de «Opera 
Top 10 aller tijden». In de Munt: het 
wereldberoemde negerballet van Al-
vin Atley op muziek van Duke Elling
ton, en op het plein zelf Archie Shepp-
sextet plus op de dichterbank Eddy 
Van Vliet. De Munt-animatie wordt 
dan ook in de randgemeenten J6»tte, 
Sint-Agata-Berchem, te Sint-Lam-
brechts-Woluwe en met het jaarlijkse 
Anderlechtse volksfestival op vrijdag 
10 september en de jaarmarkt op 14 
sept voor de thuiskomers verder 
gezet. Volgende week eveneens de 
programmatie voor Jazz-middelheim 
en het Jazz-Bilzen festival. 

EX-BYRDS WEER OP TOER. 
Nadat leider Roger McGuinn Bob 
Dylan vervoegde in zijn intersteden 
toer heeft Skip Battin zich nu bij de 
heropgerichte Flying Burrito Brothers 
gevoegd tijdens een drieweekse US-
toer. HIJ trad vroeger op met onder
meer de New Riders of the Purple 
Sage van Jerry Garcia, en een eerste 
schijf wordt op MCA verwacht. Drum
mer Michael Clarke heeft een nieuwe 
groep Firefall, met in de band ex-Bur-
rito gitarist en vokalist Rick Roberts 
en ex-Spirit Mark Anders. Gene Clark 
is weer op de zwier met een Country-
groep Silverados, zodat we na een 
jaar niksdoen van deze country-rock-
pioniers weer grootse dingen mogen 
verwachten. 

Sergius. 

I elke week 

TKXTOONSTKLLINfig 

De Vlaamse schilderkunst van tussen de beide wereldoorlogen behoort ogen
schijnlijk geheel toe aan het ekspressionisme en dan liefst aan de rond St.-Mar-
tens-Latem aan de Leie-oevers gekoncentreerde groep. Ver van ons om de 
waarde van een Permeke, De Smet, Van de Woestijne, Van den Berghe en de 
anderen in twijfel te trekken. Maar het zou verkeerd zijn de Antwerpse groep 
die tijdens dezelfde decennia aan het werk was uit de belangstelling te houden, 
of ze hooguit als tweede rangs te blijven bejegenen, al geven we graag toe dat 
in de euforie van hun sukses de Latemse expressionisten kwantitatief wellicht 
meer gebracht hebben dan de Antwerpenaars, die juist door gebrek aan enig 
begrip er vaak gedesilluzioneerd de brui van gaven [Seuphor trok naar Parijs, 
Peeters onderbrak zijn werk), terwijl in 1928 hun beweging onthoofd werd door 
de dood van hun woordvoerder Paul van Ostaijen. Op kunsthistorisch en artis-
tiek-eksperimenteel gebied was de Antwerpse groep duidelijk belangrijker en 
genoot In de internationale avant-garde terecht een grote faam. De tijdschriften 
Het Overzicht en De Driehoek introduceerden hier als het ware de moderne 
strekkingen en het toenmalige toonaangevende blad Der Sturm (onder nazisti
sche druk opgegeven) wijdde zelfs een volledig nummer aan de Antwerpse 
groep (als vooruitstrevende kunstenaars voor het merendeel ook flamingan-
tisch geëngageerd). 

TWEEMAAL 
PAUL JOOSTENS 
Na jaren van relatieve vergetelheid (waaraan enkel de Jespersen ontsnapten, 
zij werkten dan ook ekspressionistisch) komt nu stilaan de — te late — erken
ning. In 1960 bracht de G58 in het Hessenhuis hulde aan Jozef Peeters, de in 
Parijs geoogste roem van Michel Seuphor (Nand Berckelaers) drong inmiddels 
tot hier door, de naam Edmond Van Dooren krijgt weer enige weerklank... en 
zowaar, op 26 juni werden liefst 2 tentoonstellingen met werken van Paul Joos-
tens geopend : een groots opgevatte retrospektieye in het Internationaal Kultu-
reel Centrum (het voormalige Koninklijk Paleis aan de Meir) en een al even over
tuigend, zij het minder omvangrijk ensemble in de galerij van de Kunsthandel 
« Den Tijd » (in de befaamde Zurenborgse retro-wijk te Berchem-Antwerpen) I 

Een halve eeuw zichzelf 
De evolutie van Paul Joostens schetsen is een wanhopige zaak. Hij laat zich in 
geen beschrijvend keurslijf vatten, omdat zijn enige werkelijkheid de kunst zelf 
was, waarbij de vele media en ismen die hij tot de zijne maakte slechts hulpmid
delen waren om die werkelijkheid te beleven. Geboren in 1889 zou hij na een 
akademische opleiding tot ongeveer 1915 postimpressionistisch werken (vooral 
landschappen). In 1916 echter maakte hij een prachtige reeks abstrakte kolla-
ges (amper 6 jaar nadat Kandinsky de abstrakte kunst « uitvond »). De figuratie 
blijft evenwel overheersen en in de jaren na 1920 schildert hij dan ook figuratief, 
echter duidelijk met futunstische en kubistische invloeden. Het kubisme beleeft 
hij ook in een aantal hout-konstrukties, hoewel zijn dadaïstische objekten uit de 
penode (en later) ook veel boeiender zijn. 
Zonder de «modernistische» jaren te verloochenen, zal even voor 1930 zijn 
werk echter een definitieve gedaanteverwisseling ondergaan. Altijd al was hij 
gefascineerd geweest door het Brugse en Gentse verleden, de Bourgondische 
middeleeuwen en de gotiek. Dit weerspiegelt zich van dan af (en tot aan zijn 
dood in 1960) in de massa's tekeningen en schilderijen die hij nog zou maken. 
Vaak mystiek geïnspireerd, maar even vaak ook sterk erotisch, soms zelfs naar 
het satanisch geobsedeerde neigend en bijna steeds met een literaire inslag 
(ergens broederziel van de Ghelderode en Jean Ray). 
De vrouw in Joostens werk is een konstante, enerzijds als heilige, anderzijds als 
duivelin en samenvattend kulminerend in de «poezeloes», het sensuele kind
vrouwtje met een angeliek uitdagend allure dat hij eindeloos herhaalt in barokke, 
fantastieke of soms heel zuivere dekors. Zij is de uiteindelijke droomgestalte 
waarin Joostens zijn eenzame, getormenteerde levenshouding, wegschildert: 
revolte, liefde, pessimisme, bezinning. 
Over Joostens kunnen boeken geschreven worden (we hebben hier niet eens 
zijn fotomontages en geschriften aangeraakt). Ongetwijfeld was hij een der 
meest markante en meest komplekse figuren van onze schilderkunst van de eer
ste eeuwhelft (wellicht onze enige peintre maudit). In de beide tentoonstellingen 
wordt dit op overtuigende wijze duidelijk gemaakt en de mooie katalogus die het 
IKC publiceerde (300 fr.) is een boeiende inleiding tot meer begrip van deze kpn-
troversiële maar uniek autentieke figuur. De IKC-tentoonstelling biedt een prach-j 
tig overzicht met werken uit privé-verzamelingen, de ekspositie in «Den Tijd» 
biedt ook de gelegenheid tot kopen. 
Paul Joostens, IKC, Meir, Antwerpen. Tot 12 september. 
Kunsthandel Den Tijd, Waterloostraat, 59, Berchem. Tot einde 1976. (Gesloten 
op maandag en van 20 juli tot 20 augustus). 

Dulle Griet, tekening 60,5 x 42. 
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SLECHTE AFLOSSING 

Het IS altijd lastig in een weekblad iets 
zinnigs te schrijven over koersen als 
de Ronde van Frankrijk Tussen het 
schrijven en het verschijnen kan er 
immers zoveel veranderd zijn Veel 
meer dan dat het eerste gedeelte van 
de ronde beheerst v\/erd door Freddy 
Maertens is er dus niet te zeggen Dat 
hij in het gebergte klappen zou krij
gen, lag ook in de lijn der verwach
tingen W I J hadden nochtans niet ver
wacht dat hij al na één beklimming 
zijn gele trui zou kwijtspelen, zoals 
wél het geval bleek En nog minder 
begrijpen wij de taktiek van zijn 
ploeg waarom werd Pollentier met 
mee in de vuurlijn gezonden om Maer
tens aan de leiding af te lossen ' Of is 
de uitleg simpelkens dat Pollentier 
met mee kon "̂  

GOEDE KANT 

Zoals bijna gebruikelijk geworden 
hebben de stakers van de Pansien 
Libere van de Ronde van Franknjk 
gebruik gemaakt om de aandacht te 
vestigen op hun grieven en verzuch
tingen Weer werd de koers even in 
de war gebracht Weer werd door 
sommige joernalisten o i nogal sma
lend en onbegrijpend gesproken over 
de «ordeverstoorders» die het aan
durfden een monument van bescha
ving als de Ronde van Frankrijk te mis
bruiken voor wat onnozele sociale 

grieven Deze keer zat er voor de ren
ners echter ook iets goeds in Tiidens 
de relletjes werden er massa's Kran
ten uitgestrooid over de weg De ver
koop daarvan bracht genoeg op om 
op het einde van de ronde een bijko
mende prijs te schenken aan de ren
ner die zich op een of andere manier 
bijzonder verdienstelijk zou tonen 

RONDE KIJKEN 

Een van onze kennissen had een hal
ve dag verlof genomen om in Dender-
monde naar de Ronde van Frankrijk 
te gaan kijken En omdat het warm en 
dorstig was, was hij een staminee bin
nen getrokken, om daar met mate en 
plezier een paar pinten te drinken 

Voor het dwaas gedoe van de publici-
teitskaravaan wou hij met buiten Het 
waren de koereurs die hij moest zien 

Maar het bier en de natuur deden hun 
werk, en Maurice moest effekens 
naar achter Verlicht en opgeruimd 
stapte hij even nadien weer de gelag
zaal binnen, waar hij tot zijn verbazing 
geen mens meer zag Maar zijn verba
zing hoefde met lang te duren, want 
iedereen kwam door de voordeur 
alweer binnengestapt, zeggende dat 
het de moeite met waard was, zo'n 
pelotOii koereurs voorbij te zien rij
den Zoef en weg En dat was dan de 
troost voor Maurice, dat hij in feite 
niet veel gemist had Maar toch. 

RESPEKT VOOR DE WERKMAN 
Wellicht IS de ronde van Frankrijk 
meer een publiciteitsstunt dan een 
koers Het zal zeker zo zijn dat heel 
wat heldendaden meer het rezultaat 
zijn van handigheidjes en afspraakjes 
van sportbestuurders dan van ijver 
en inspanning van de koereurs 
Dat de tour een geldklopperij op gro
te schaal is, en dat het met de koe
reurs 
voordeelaen zijn, 
meer betwijfelen 

De joernalisten kennen nog altijd hun 
stiel de mistifikatie rond de ronde 
blijft het doen 

De TV-beeldekens blijven de reklame 
aan de man en de vrouw brengen, en 
de erbij horende kommentaren blijven 
even kinderachtig als ze altijd ge
weest zijn 

zijn die daarvan de grote be-
leelden zijn, dat zal wel niemand 

De ronde blijft de ronde een publici
taire show waar muziek in zit, een 
sportieve komedie waar naïeve zielen 
halsstarrig grote sport achter zoeken 
Dat neemt echter allemaal met weg 
dat de koereurs nog steeds een 
maand lang iedere dag op hun velo 
moeten klimmen 

Dat ZIJ nog steeds dat ding over de 
cols moeten sleuren 

Dat de Tourmalet nog altijd meer dan 
2000 meter hoog is De beklimming, 
ook al zijn de wegen nu zoveel beter, 
zwaar, en de afdaling door de snel
heid gevaarlijk 

Het kan nu allemaal wat gemakke
lijker zijn dan vroeger, in de heroïsche 
tijd, maar er zijn nu geen uren voor
sprong meer, en er zijn meer bazen 
die lastig kunnen ziin 

GEDAAN 

Het kan zijn dat wij nog met goed 
gekeken hebben, maar wij menen iets 
te missen in deze ronde van Franknjk 
Vroeger werden aan iedere ritaan-
komst de koereurs overladen met kus
sen, ieder om een andere reden Voor 
de leverantie zorgden eerst plaatselij
ke schonen — en of het dikwijls scho
nen waren — nadien meer professio
nele schonen, gehuld in reklame voor 
sigaretten In Frankrijk wil men echter 
geen reklame voor sigaretten meer 
zien op het TV-schermpje, en dus heb
ben de sigarettenfabrikanten ook 
maar de meisjes achterwege gelaten 
Waaruit blijkt dat de Ronde van Frank
rijk een steeds tnestiger boeltje 
wordt, en dat de mecenassen uit de 
businesswereld wel bereid zijn ons 
alles en nog wat aan te smeren, maar 
met om ons «zo maar» wat lol — in 
casu het gelik aan de arrivees — te 
bezorgen 

WEER VODDEN 

«Hambras» alweer in Montreal Zoals 
men weet neemt wel Taiwan — dat 
tegenwoordig de Republiek China 
heet — deel aan de olympische spe
len, maar met de Volksrepubliek Chi
na, het paradijs van Mao De kwestie 
IS nu maar dat Canada wel betreV 
kingen onderhoudt met de Volksrepu
bliek, maar dat het Taiwan met erkent 
De Kanadese regenng heeft dus de 
logische beslissing genomen dat de 
jongens en meisjes van Taiwan wel 
met hun bataljon dclegees naar de 
spelen mogen komen, maar het daar 
met mogen voorstellen alsof zij en zij 
alleen het Chinese volk zouden ver
tegenwoordigen En de knapen van 
het olympisch bestuur hebben op hun 
beurt op hun poot gespeeld, en ge
zegd dat zelfs Hitler zich neerlei bij de 
beslissingen van het weldenkende ko-
mitee Alorsse Wat wij ervan den
ken "^ Dat het ook alweer zal in orde 
komen 

ABSURD 

Als ge zo eens even nadenkt over de 
transatlantische zeilwedstnjd die ge
wonnen werd door de Fransman Ene 
Taberly — een man van wie men 
nooit geweten heeft waar hij zich 
bevond omdat hij het vertikte zijn 
radio te gebruiken — dan komt men 
tot rare vaststellingen Zo werd de 
tweede, Alain Colas, beboet met 58 u-
ren — waardoor hij meteen op de vijf
de plaats kwam — omdat hij zich had 
laten helpen De man is dus op slag 
twee dagen ouder geworden Wij vra
gen ons nu af, als men voor de ene de 
tijd kan verlengen, of men voor de 
andere de afstand met kan wijzigen 
Tenslotte weet men niet, gelet op de 
radiostilte, of hij op de oceaan met 
ergens een binnenweg heeft geno
men. 

SPORT EN POLITIEK 

Een poos geleden weigerden de ten
nissers van Mexico uit te komen 
tegen die van de republiek van Zuid-
Afnka, en dit in het kader van de 
Davis-cup Volgens de Amerikanen 
van de USA moesten die van Mexico 
daarom uitgesloten worden uit de 
kompetitie Het organisatiekomitee 
vond dat zowel de Mexikanen als de 
Yankees het verkeerd voorhebben, 
en wou noch de Zuidafrikanen, noch 
de Mexikanen uitsluiten Daarover zijn 
Engeland, Frankrijk en de Verenigde 
Staten nu zo verbolgen dat zij be
sloten hebben met mee te doen aan 

De koereurs weten verdomd goed 
dat de rommel die ze te slikken krij
gen met direkt dient om later gezonde 
tanden te hebben of een gave huid 
De asfaltwegen zijn misschien wat 
minder hard om tegenaan te ploffen 
dan de kasseien van Fred, maar ze 
zijn ook minder proper 
De kopmannen moeten nog altijd hun 
drinken hebben, en de gapers hun 
spektakel 

Ook de bazen van de koereurs zijn 
van het eerder gierige ras Hoe zou
den ZIJ anders bazen zijn geworden "̂  
In éen woord zittende in de koele sta
minee van de Sjarel, waar de geuze 
met meer dat is, maar toch nog drink
baar, «langen» wij met respekt de 
klak van onze kletskop voor alle koe
reurs die bi) onze hondse hitte wer
ken. Onnozel werk Maar werk 

de Davis-cup Anderzijds is er ook 
nog het geschil Sovjetume-Chili — 
ook op het tennisvlak — zodat het 
ernaar uitziet dat men er weer eens 
prima in geslaagd is de sport en de 
politiek netjes uit elkaar te houden 
Zoals dat door iedereen wenselijk 
wordt geacht 

VOLK GENOEG 

W I J veronderstellen dat er in ons 
oubollig vaderland nog wel ergens 
iemand zal rondlopen die precies kan 
zeggen welke rare Belgen nu wel 
naar de olympische spelen gaan in 
Montreal, en welke zullen thuisblijven 
Hoe moeilijk dergelijke informatie ook 
moet zijn, want zodra ze geformu
leerd IS, IS ze alweer achterhaald Als 
WIJ het zo een beetje goed begrepen 
hebben, dan zouden wij zeggen dat er 
een honderdtal sportievelingen wor
den uitgezonden en een vijftigtal dele-
gees van diverse pluimage Op hon
derd medailles rekenen wij met be
paald, maar wij hopen dat die hon
derd jongens en meisjes werkelijk 
hun best zullen doen En dat geldt ook 
voor de vijftig « offisjellen » En er is 
reden om dat te zeggen, want er is in 
het verleden met altijd veel «stoef» 
geweest op de begeleiders 

TOCH IETS 

Tijdens de laatste algemene vergade
ring van de voetbalbond heeft La Lou-
vière nog eens geprobeerd om aan 
de degradatie (bij tuchtmaatregel om
wille van poging tot korruptie) te ont
snappen Hoewel de algemene verga-
denng daar strikt genomen mets kon 
aan doen Het heeft met mogen baten 
Het inderhaast bijeengeroepen uitvoe
rend komitee heeft de straf bevestigd 
Dan probeerde de Waalse klub kwijt
schelding te bekomen van de boete 
van 3 a 4 miljoen, om dezelfde reden 
opgelegd Zoals wij vroeger al schre
ven, die boete herstelt mets, en wij vin
den ze verkeerd Wij vinden het dus 
goed dat men besloten heeft die zaak 
nog eens te herzien in september Zo 
blijft dus de kans bestaan dat er voor 
de klub nog iets zal kunnen gered wor
den 

BEVESTIGING 

Men weet dat Jef Jurion uit de voet
balbond gesloten werd, omdat hij als 
trainer betrokken was bij een poging 
tot omkoperij van tegenstrevers Hij 
vroeg aan de bond de zaak te her
zien Dat verzoek werd afgewezen, 
omdat er geen nieuwe feiten waren 
die een heropening van de zaak zou
den wettigen Junon heeft altijd ge 
dreigd een burgerlijk proces tegen de 
bond te beginnen, en 20 miljoen frank 
schadevergoeding te eisen In ver
band daarmee schrijft Les Sports dat 
Jurion dan het bewijs van zijn on
schuld zal moeten leveren Is dat ech
ter wel juist ? Is het met aan de tegen
partij het bewijs van schuld te leve
r e n ' Als het tot een proces zou 
komen, lijkt dit verschil ons nampli'k 
belangrijk 

VAN DAG... 
• Maandag : Sportliefhebbers zijn 
degenen die 1 000 dollar afdokten om 
de match tussen bokser Ali en cat
cher Inoki te zien • Dinsdag : Jef 
Junon mag nog wel trainer gaan spe
len in het buitenland Is volgens de 
voetbalbond Vlaanderen ook buiten
land ' • Woensdag • Naar het schijnt 
moogt ge in Montreal de hostessen 
«zo maar» aanspreken Gaan die 
dames werk knjgen • Donderdag : 
Het blijft warm, maar wij houden vol 
W I J willen Fred met missen Nog voor 
geen koele pint • Vrijdag : Ali ligt 
met zere benen in het hospitaal Is hij 
dan toch een reus op lemen voeten ' 

• Zaterdag : Wat een vreugde een 
schaap te zijn, bleirt Jaak Lecoq Als
of die beesten het met warm hebben 
• Zondag . Even staan kijken naar 
een hengelwedstnjd Hebben die man
nen daar «gepakt» zeg 

...TOT DAG 

VIKING 2 

Het zal niet op 4 juli, maar op 17 
juli zijn dat het eerste Vikingtuig 
een zachte landing op Mars zal 
pogen uit te voeren. De olimpische 
spelen krijgen dus de eer. Maar 
het Vikingprogramma blijft onge
wijzigd. 

Als de landing slaagt — wat ove-
l-igens not niet zeker is gelet op de 
Russische minstens gedeeltelijke 
mislukkingen — zal de sonde on
middellijk beginnen met het bijna 
gebruikelijk geworden program
ma : onderzoek van de Mars-at.no-
sfeer, gegevens doorseinen over 
klimaat, foto's maken van het reliëf, 
bodemmonsters opgraven en ontle
den en dergelijke meer. 

De hoofdopdracht luidt echter: na
gaan of er leven is op Mars. 
Sedert Giovanni Schiaparelli hon
derd jaar geleden « kanalen » op 
Mars meende te herkennen — heel 
ten onrechte overigens — zijn er 
altijd mensen geweest om te gelo
ven in «marsmannetjes» en «little 
green men » e.d. 

Daarin geloven de moderne geleer
den natuurlijk niet, maar wel ach
ten zij het niet uitgesloten dat er 
leven voorkomt op Mars, en nu wil
len zij weten of dat ai dan niet het 
geval is. 

De vorm van leven die zij mogelijk 
achten zijn mikro-organismen — 
mikroben bij voorbeeld — en dit 
om redenen waarover wij het vol
gende week zullen hebben. Dit kan 
echter hier al gezegd worden . er 
komen op aarde vormen van leven 
voor die ook op Mars zouden gedij
en. Moest men ze daar naartoe 
brengen, dan zouden zij wellicht 
gewoon verder leven. 

Over het belang van het onder
zoek naar levensvormen hoeft men 
niet te redetwisten. Stel dat men 
leven, van welke vorm dan ook, 
vindt, dan zou de stelling dat leven 
in de kosmos een universeel ver
schijnsel is nog maar moeilijk te 
weerleggen zijn, en dit zou op zijn 
beurt heel wat opvattingen en over
tuigingen aan het wankelen bren
gen. 

Hoe wil men nu op Mars naar 
leven zoeken ? 

Eerst fotografisch. Sterke kame
ra's zullen de omgeving van de 
Viking afspeuren, en als zich daar 
enig wezen mocht bevinden groter 
dan een vlo zullen wij het vanop 
aarde zien. Die kans wordt echter, 
zoals gezegd, klein geacht. 

Ten tweede zal men de bodemmon
sters onderzoeken op de aanwezig
heid van organische stoffen, d.w.z. 
stoffen afkomstig van levende we
zens, ook als dat leven al tot een 
ver verleden zou behoren. 

En ten derde zal men op drie ver
schillende manieren zoeken naar 
nu levende mikro-organismen. Het 
IS al te lang om uit te leggen hoe 
men dat precies gaat doen, maar 
het komt hierop neer dat men zal 
kunnen vaststellen of er op Mars 
gegeten wordt — één van de 
hoofdkenmerken van leven — of 
niet. Blijkt dat het geval dan kan 
men besluiten dat er een vorm van 
leven is, zonder dat men zich kan 
uitspreken over de aard ervan. 
Blijkt het niet het geval, dan is er 
niets bewezen, en staat men nog 
even ver als voorheen. Naar aard
se normen zou men de wijze van 
onderzoeken misschien bijna primi
tief kunnen noemen, maar de om
standigheden In acht genomen — 
op zoveel miljoen kilometer af
stand op zoek gaan naar onzichtba
re mikroben — wordt hier weer 
een bewijs geleverd van de geniali
teit van de mens. 
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8 JULI 

BRT 

15.05 Ronde van Frankrijk 
18.55 Barbapapa 
19.00 Kim en zijn vrienden 
18.25 Don en Peter, hotelportiers 

Tekenfilm 
19.30 Verkeersveiligheid 
19.45 Nieuws 
20.20 Coronation Street 
20.45 Panorama : 50 jaar VEV 
21.35 Rooien en blauwen 
21,40 Standpunten 
22.00 Première 
22.45 Nieuws 

NED. 1 

14.00 Laurel en Hardy 
15.00 The new Dick Van Dyke-

show 
15.25 Little angels of Korea 
16.00 Van hart tot hart 
18.25 Ronde van Frankrijk 
18.45 Toeristische tips 
18.55 Nieuws 
19.05 Monty Python 
19.40 Stnjd en arbeidersbewe

ging 
20.10 Droomland 
21.35 Nieuws 
21.50 Mamma Roma 
23.40 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Film-blik 
20.00 Nieuws 
20.25 Nederlands elftal 
20.55 De verleidster van E.1 Pao 

Frans-Mexikaanse film 
(1959) 

22.30 Achter het nieuws 
23.00 Nieuws 
23.05 Ronde van Frankrijk 

RTB 

15.00 Ronde vpn Frankrijk 
17.55 1,2, 3...j 'ai vu 
18.15 Pourquoi? 
18.45 Le trois du cceur 
19.00 Antenne-soir 
19.15 Nieuws 
19.40 Pour que vivent les hom

mes 
VS-film (1955) 

22.00 Nieuws 
22.15 Le carrousel aux images 

• 

9 JULI 

BRT 

14.35 Ronde van Frankrijk 
18.55 Vingerpoppen 
19.10 KTRC-uitzending 
19.45 Nieuws 
20.20 De Flintstones 
20.45 Bruiloftsbanket 

VS-film (1956) 
22.15 Ten Huize van... Dille Denijs 
23.05 Nieuws 

NED. 1 

18.30 Ronde van Frankrijk 
18.55 Nieuws 
19 05 De man van zes miljoen 
19.55 Noem de Tjoen 
20.30 Als je wilt weten wie ik ben 
20.55 The Winners. Zuidafrikaan-

se film. 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 AVRO'sToppop 
20.00 Nieuws 
20.25 De onzichtbare man 
21.15 De zomer in het hoofd 
2T.25 De gebroeders Hammond 
Televizier Magazine 
22.55 Help een klant 

De telefoon, mijn vriend... 
de vijand 

23.20 Nieuws 

RTB 

14.35 
17.45 
18.15 
18.45 
19.00 
19.15 
19.40 
20.35 

'21.25 
21.40 

Ronde van Frankrijk 
1, 2, 3... j'ai vu 
Sept sur sept 
Le trois de cceur 
Antenne-soir 
Nieuws 
Les gens de Mogador 
Het Vrijheidsbeeld van 
New YorK 
Dokumentaire 
Nieuws 
Sans sommation 
Frans-ltaliaans-Duits drama 

10 JULI 

BRT 

14.15 Ronde van Frankrijk 
18.45 Barbapapa 
18.50 De Coyote van Nashville 

Dierenfilm van de Disney-
landstudio's over de beleve
nissen van de woestijncoy
ote Chico. 

19.45 Nieuws 
20.20 Brussel, hart van Europa 

Een wandeling door Brus
sel. 

20.20 Mezza Musica 
21.15 Vlaanderen in vogelvlucht 

Gelegenheidsprogramma 
n.a.v. 11 juli 

21.50 De straten van San Francis
co 
VS-weekendfilm 

23.25 Nieuws 

NED. 1 

15.30 Nieuws 
15.32 Zwarte berg 

Russische film 
17.00 Suske en Wiske 
17.25 Tien om 

Verkeerskwis 
18.30 Ronde van Frankrijk 
18.55 Nieuws 
19.05 McMillan en vrouw 
20.40 De muren van Rey Boeba 

Dokumentaire 
21.35 Nieuws 
21.50 Een fraai stuk burengerucht 

Liedjes 
22.25 Simon Carmiggelt 
22.35 Nieuws 
22.40 Ronde van Frankrijk 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
'19.05 The Flintstones 
19.25 Er zit muziek in 
19.50 't Zand 33 
20.00 Nieuws 
20.25 Bij ons in... Het Gooi 
21.15 Alias Smith and Jones 
22.05 Brandpunt 
22.30 De Olympische Spelen 
23.20 Nieuws 

RTB 

14.1-5 Ronde van Frankrijk 
16.15 Waals toneel 
17.40 Jean-Roch Coignet 

Herhaling van een feuilleton 
1830 Het uitgaansleven in Brus

sel en Wallonië 
18.45 Colargol 
1900 Antenne-soir 
19.15 Nieuws 
19.40 Heureux qui comme Ulysse 

Franse film 
21.10 De mémoire d'homme 
21.50 Nieuws 
22.05 Cinèscope over de Franse 

aktrice Mariene Jobert 

11 JULI 

BRT 

11.00 Konfrontatie 
Debat 

12.00 Nieuwsmagazine voor ge
hoorgestoorden 

14.35 Ronde van Frankrijk 

16.00 Het jongetje met de twee 
hoofden 

16.15 De zanger van Mexico. 
Verfilmde operette. 

17.55 W I J zijn al bijeen 
Vlaamse volksmuziek 

18.45 Barbapapa 
1850 Het Amerika van Alistair 

Cooke 
19.45 Nieuws 
20.00 Sportweekend 
20.30 11 juli-koncert 
21.45 Omtrent Peter Benoit 

(1834-1901) 
22.35 Nieuws 

NED. 1 

11.00 Eucharistieviering 
16.00 Nieuws 
16.02 De muis op herhaling 
16.27 Internationale Atletiekwed-

stnjden Zurich 
18.15 Teleac 
18.40 Ronde van Frankrijk 
19.00 Nieuws 
19.05 Het wonder der natuur 

Wildernis der XX^ eeuw 
19.30 Het grote mysterie van de 

zeeschildpad 
20.20 McCoy 
21.55 In gesprek me t . . 

Dr. E. van Sloote, chirurg 
22.25 Nieuws 

NED. 2 

1847 Een bericht van de wilde 
ganzen 

18.50 Woord voor woord 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar 
19.00 De kinderen van 47-A 
19.25 Landing op Mars 
19.40 Studio sport 
20.30 De Wolvenman 
21.30 Nieuws 
21.35 De Wolvenman 
22.05 Dr. Willem Drees 90 jaar 
22.30 Nieuws 

RTB 

11.00 Eucharistieviering 
13.00 Concertissimo 
14.35 Ronde van Frankrijk 
15.45 Les Trois Mousquetaires 

Franse mantel- en degen-
film (1961). 

1710 Entre Nous' 
17.50 Roquet belles oreilles 
1815 Le Francophonissime 
18.45 Sportweekend 
19.00 Antenne-soir 
19.15 Nieuws 
19.40 Les gens de Mogador 
5Ö.35 Suggestions 
20.40 Europa 76 : Spanje 

Ml 

12 JULI 

BRT 

14.05 Ronde van Frankrijk 
1855 Barbapapa 

19.00 Klein, klein kleutertje 
19.15 Sporttribune 
1945 Nieuws 
20.20 De kroniek van de familie 

Adams 
21.20 Wikken en wegen 
21.55 Nieuws 
22.10 De Regenmensen 

NED. 1 

18.30 Ronde van Frankrijk 
18.55 Nieuws 
19.05 Papermoon 
19.30 Pinkpop '76 
20.05 Kommissaris Maigrait 
21.35 Nieuws 
21 50 De erfgenamen van Cabral 

Dokumentaire 
22.35 Uitzending van Symbiose 
22.39 Nieuws 
22.44 Panoramiek extra 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Run Joe Run 
19.30 Doctor Who 
20.00 Nieuws 
20.25 Jongens van de grote weg 
21.15 Pussycat-show 
21.45 Aktua TV 
22.30 O moeder, wat is het heet 
23.00 Nieuws 

RTB 
21.45 Nieuws 
22.00 Mary Marquet, een portret 

14.05 
17.45 
18.15 
18.45 

19.00 
19.15 
19.40 

20.55 

21.45 
22.00 

Ronde van Frankrijk 
1, 2, 3 .. J'ai vu 
TV Femmes 
Le village englouti 
Een reeks naar de roman 
van André Besson. 
Lundi-Sports 
Nieuws 
La fleur et le fusii 
Dokument over de oorlog 
in Vietnam 
De Demokratische Konven-
tie in de VS 
Nieuws 
Jazz from Newport 75 

iM ki 

13 JULI 

lÉÜ 

BRT 

14.30 Ronde van Frankrijk 
18.55 Barbapapa 
19.00 Vuur en vlam 
19.10 Gastprogramma 
19.45 Nieuws 
20.20 De hoeder van mijn broe

der 
20.45 Een mens van goede wil 
21.50 Nachtwacht onder het mes 

Dokumentaire^ 
22.35 Nieuws 

NED. 1 

14.00 Congo Valiente 
Tekenfilmpje 

14.05 The Lone Ranger 

« Nachtwacht onder het mes » heet de dokumentaire (BRT - dinsdag 13 juli 
om 21 u. 50) over de herstelling van Rembrandts beschadigde meester
werk. 

Western 
14.30 Wonderland der zuidzee 

Natuurfilm 
18.30 Ronde van Frankrijk 
19.05 Tros Country & Western 
19.20 Living free 

Engelse avonturenfilm 
20.50 Dorpsstraat, Ons Dorp 
21.35 Nieuws 
21.50 Wolf zonder halsband 
22.35 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Pauline, Petrova en Posy 

TV-reeks. 
19.30 Eddy-Go-Round-Special 
20.00 Nieuws 
20.25 Sutherland grijpt in 

TV-reeks. 
21.20 Licht klassiek met variaties 
22.15 Hier en nu 
2255 Tot besluit 
23.00 Nieuws 

RTB 

14.30 Ronde van Frankrijk 
17.40 1, 2, 3... j'ai vu 
18.15 Seniorama 
18.45 Le village englouti 

TV-reeks 
19.00 Antenne-soir 
19.15 Nieuws 
19.40 Les gens de Mogador 
20.35 American Madness 

VS-film (1932) 
21 50 Nieuws 
22.05 Absurde n'est-il pas ? 

14 JULI 

BRT 

16.35 Ronde van Frankrijk 
17.30 Tip-Top 
18.30 
18.35 

Barbapapa 
Atelier 

1925 Zomeragenda 
19.45 
20.20 
20.40 
21.05 

Nieuws 
Rhoda 
Uit de dierenwereld 
Spel zonder grenzen 

22.20 Zomerresonanties 
22.50 

NED 

Nieuws 

. 1 

15.30 Taarten 
15.42 

1553 
16.25 

Koala's 
Dokumentaire 
Daar komen de schutters 
Klaartje Tip en Balthasar 

16.30 Het eiland Wrangel 

1700 
18.30 
19.05 

19.42 

21.35 

Dokumentaire 
De film van Ome Willem 
Ronde van Frankrijk 
Het beste van Abba 
Show 
De Internationale Tennis
kampioenschappen van Ne
derland 
Nieuws 

21.50 Tekstpierement 

22.00 
TV-kabaret 
Nieuws 

22.25 'Panoramiek extra 
22.45 Ronde van Frankrijk 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Jouw wereld, mijn wereld 
19.30 Kenmerk 
20.00 Nieuws 
20.25 Socutera 
20.30 The Owl and the Pussycat 

VS-film (1970). 
22.10 Veronica aktueel 
22.38 Starsky and Hutch 

VS-politiereeks. 
23.26 Veronica agenda 
23.32 Nieuws 

RTB 
16.30 
16:35 
18.10 
18.40 
18.45 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
21.00 
22.05 

FeLLvert 
Röndê van Frankrijk 
Les Volants 
Chapi-Chapo 
Le village englouti 
Antenne-soir 
Nieuws 
Le jardin extraordinaire 
Les gens de Mogador 
Folllies spécial 
La pensee et les hommes 
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SOCWM LCl/^h 

FISKALISATIE 
VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 

Milieu-strijders zullen het verhaal vanzelf
sprekend kennen Milieu-strijders vormen 
evenwel, spijtig genoeg, slechts een min
derheid van de lezers van dit blad Daar
om lijkt het ons verantwoord bedoeld ver
haal hier te brengen 
De 224 ton wegende granieten obelisk 
die bekend staat als Cleopatra's Needle 
werd in 1600 vóór onze tijdrekening door 
de oude Egyptenaren uitgehakt In 1882, 
juist geteld 3482 jaar later, werd deze obe
lisk door de Khedive van Egypte aan de 
stad New York geschonken Wanneer de 
steen in Amerika aankwam, waren de 
hiërogliefen aan de vier zijden van de 

Tijdens haar Xllle Kongres van 5/6 juni 1971 
te Brussel heeft de Volksunie zich uitgespro
ken voor de fiskalizatie van de sociale zeker
heid In voor iedereen verstaanbare termen 
wil zulks zeggen dat de huidige bijdragen zou
den vervangen worden door belastingen via 
de gewone fiskaliteit Sindsdien is daarom
trent nog weinig gezegd geworden Dit alou
de twistpunt komt nu opnieuw in de aktuali-
teit door de publikatie van het zgn Verslag 
Petit over de ziekteverzekering. Wij achten 
het daarom nuttig de voor- en de tegenargu
menten op een rijtje te plaatsen, zodat iede
reen met voldoende kennis van zaken de 
komende diskussie zou kunnen volgen. 

VOOR 
De voorstanders van de fiskalizatie voeren aan 
dat het huidig stelsel slechts een zeer gebrekki
ge solidanteit tot stand brengt Waar toch voor 
iedereen aanvaardbaar zou moeten zijn dat de 
sterkste schouders ook de zwaarste lasten 
moeten dragen, wordt zulks door het huidig bij
dragen-stelsel lang met tot stand gebracht, 
omdat alleen bednjfsinkomsten tot basis van 
de bijdrage-heffing worden gebruikt De over
heidstussenkomst bedraagt slechts 35 % van 
de totale uitgaven voor de ziekteverzekenng 
bv Al te veel inkomsten ontsnappen aan de 
algemene solidariteits-plicht 
Daarnaast moet gewezen worden op het feit 
dat arbeidsintensieve bedrijven in feite meer 
belast worden dan de kapitaalintensieve bedrij
ven Het argument dat de rijkere bedrijfstakken 
ook bijkomende voordelen aan hun werkne
mers geven, raakt de kern van de zaak niet 
integendeel i Deze bijkomende voordelen heb
ben een korporatistische ondergrond en ze 
betekenen uiteindelijk een scheeftrekken van 
de nationale solidanteit tussen alle bedrijfstak
ken onderling 

Eveneens is het een feit dat bij begrensde bij
dragen industnele arbeid f.oger wordt aange
slagen, alhoewel industriële arbeid het meest 
de werkloosheid opslorpt Hieruit volgt dat 
deze industnele arbeid gevaar blijft lopen ver
vangen te worden door automatizatie en machi
nes Evenwel moet toegegeven worden dat het 
afschaffen van de loongrenzen hier hetzelfde 
effekt heeft als de veralgemeende fiskalizatie 
In elk geval moet onderlijnd worden dat het hui
dig stelsel de kle'ine en middelgrote bedrijven 
meer sociale lasten oplegt Hierop werd reeds 
gewezen door de Hoge Raad van de Midden

stand In de KMO-sektor kan een arbeidsuur 
moeilijker produktief aangewend worden wor
den ook minder belangrijke taken door ge
schoolde arbeidskrachten verncht wordt de 
konkurrentie zeer vervalst door sluikwerk, en 
IS het aandeel van de loonkost in de kostprijs 
veel hoger 

Ook IS het zo dat een voortdurende verhoging 
van de loonkosten o a door het verhogen van 
de sociale bijdragen, het vervangen van han
denarbeid door machines in de hand werkt Dit 
schept werkloosheid (wegvallen van arbeids
plaatsen) en ziekten (intens werk aan de machi
nes), waardoor de sociale zekerheid belast 
wordt en deze nieuwe inkomsten nodig heeft 
Deze nieuwe inkomsten vindt men in een ver

hoging van de bijdragen en de knngloop is 
gesloten Het spelletje kan van voor af aan 
opnieuw beginnen 
Fiskalizate zal de inningskosten merkelijk verla
gen Hieruit mag men weliswaar geen miljarden 
verwachten, maar een daling van de kosten is 
in elk geval zeker 
Waarop ook kan gewezen worden is het feit 
dat het bijdragen-sisteem in verschillende lan
den stilaan verlaten wordt De kinderbijslag bv 
wordt door fiskale heffingen gefinancierd in 
Groot-Brittannie, West-Duitsland Ierland. Dene
marken Zweden en Noorwegen 

TEGEN 
Deze en andere argumenten worden door de 
voorstanders van het huidig stelsel bestreden 
en ter verdediging van het bijdragen-sisteem 
wordt een en ander aangevoerd dat we hier in 
het kort gaan weergeven We putten hiervoor 
uit het reeds voornoemd Verslag Petit zoals 
we ook gedaan hebben voor wat betreft de 
argumenten van de voorstanders van de fiskali
zatie 
Ten voordele van het bijdragen-sisteem wordt 
aangevoerd dat de bijdrage de werknemer een 
gevoel van mede-verantwoordelijkheid geeft 
Persoonlijk geloven we met in dit argument 
Zoals de zaken nu staan en zoals in dit land de 
demokratie bedreven wordt voelt de werkne
mer zich in genendele mede-verantwoordelijk 
Dat de huidige financiering uit bijdragen het feit 
rechtvaardigt dat het beheer van de sociale 
zekerheid door de vertegenwoordigers van de 
belanghebbenden geschiedt achten we waar
deloos We kunnen moeilijk aannemen dat bv 
de sindikaten dit argument nodig hebben om 
een beheerszetel in de betrokken organismen 
op te eisen 
Dat het huidig stelsel de sociale zekerheid 
financieel — gedeeltelijk — autonoom maakt 
IS waar Maar dat argument kan ondervangen 
worden door het invoeren van een zgn bestem
mingsbelasting Dan IS de financiële zelfstandig
heid van de sociale zekerheid ook veilig 
gesteld En als zo een bestemmingsbelasting 
ongrondwettelijk zou zijn moet de grondwet 
maar veranderd worden Dat kan toch ' 
Dat de fiskalizatie het investeren in kapitaal-in
tensieve bedrijven zou tegenwerken, kan waar 
zijn Maar hier durven we de vraag stellen Is 
investeren in kapitaal-intensieve bedrijven iets 
dat moet aangemoedigd worden ' 

Willy Cobbaut 
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ARBEIDSONGEVALLEN OP DE WEG 
NAAR EN VAN HET WERK (II) 

Sinds het Besluit van de Sekretanssen-Generaal van 24 
dec 1941, bevestigd door de Besluitwet van 13 december 
1945, zijn ook de ongevallen op de weg naar en van het 
werk te beschouwen als art)eidsongevallen Met «weg 
naar en van het werk» worden allerlei trajekten gelijkge
steld Ze werden opgesomd in rubriek ll-A/04 In beginsel 
wordt bedoelde <• weg • omschreven als een « normaal tra-
jekt» tussen de woonplaats en het werk Wat is een - nor
maal» t ra jekf En vooral Wat is met meer als een nor
maal trajekt te beschouwen ' 

NORMAAL TRAJEKT 

De werknemer die langs de kortste weg naar huis terug
keert bv, rekening gehouden met het gebruikte verplaat
singsmiddel (te voet tram, autobus, trein, eigen wagen), 
bevindt zich ontegensprekelijk op voornoemd « normaal» 
trajekt Wie een omweg maakt omwille van de staat van 
de weg (wegomlegging, slechte staat overbelasting enz), 
bhjft eveneens in het kader van de wettelijke omschnjvinq 

De rechtspraak gaat nog verder Eensgezind wordt hier 
aangenomen dat de werknemer een kleine, gerechtvaar
digde omweg mag maken voor een wettige reden Enkele 
voorbeelden Het zich aanschaffen van voedingswaren 
voor het avondmaal het bezoeken van een zieke vader 
of moeder, het bezoeken van de echtgenoot in een zie
kenhuis , het maken van een halte om te gaan eten 

Met andere woorden onder « normaal trajekt» moet men 
met de kortste weg verstaan, maar wel de gerechtvaardig
de weg (zie hiervoor, Verslag Pede, Senaat Pari Doe nr 
215 van 1970-71, biz 52) en dit binnen normale tijdsvoor-
waarden 

NIET GEOORLOOFD TRAJEKT 

Een arrest van 7 januan 1975 van het Arbeidshof van 
Brussel geeft een omschrijving van wat beschouwd dient 
te worden als een trajekt dat geen recht meer geeft op 
enige vergoeding als arbeidsongeval •> Maken in pnncipe 
geen deel uit van de weg van hpt werk, de omwegen die 
in de tegenovergestelde richting van de arbeidsplaats of 
van de verblijfplaats van de werknemer gedaan worden, 
wanneer deze omweg met gerechtvaardigd kan worden 
door een beroepsreden of door een geval van overmacht 
dat humaan beoordeeld moet worden en dat als gewet
tigd beschouwd mag worden voor persoonlijk gemak ten
zij deze omweg onbelangrijk is zodat het ongevalsnsiko 
met uitermate verzwaard wordt» 

Een konkreet voorbeeld Wie twee zusters gaat bezoe
ken om er koffie en whisky te gaan drinken, kan geen 
geval van overmacht noch een gewettigde oorzaak van 
omweg of onderbreking inroepen (Kassatie, 3 november 
1971) 

Evenmin wordt een vergoeding uitgekeerd voor ongeval
len die gebieuren op een tijdstip dat een met meer te recht
vaardigen vertraging veronderstelt zelfs al zou een nor
male weg gebruikt zijn 

• 1 ^ 
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DOKUMENTATIE | 

EKONOMIE 
EN 
MILIEU 

naald nog duidelijk leesbaar Vandaag, 
met eens honderd jaar later, zijn de ins-
kripties aan de zuid- en westkant met 
eens meer zichtbaar «Een grametlaag 
van centimeters dik is letterlijk van de obe
lisk gevreten door de chemische stoffen 
in de lucht Negentig jaar in New York 
betekenden meer slijtage dan 3500 jaar in 
Egypte De vervuilde lucht in New York 
kan steen vreten » 
De laatste ziri is met meer van ons Het is 
een citaat uit «Ekonomie en milieu» van 
William Ramsay en Claude Anderson en 
de stijl ervan is kenmerkend voor de taal 
die het hele boek door gebruikt wordt 
scherp, direkt en vol verbeelding i 
Dat WIJ U het boek ten zeerste aanbeve
len, IS echter met te wijten aan de literaire 
kwaliteiten, al zijn ze met te versmaden 
We brengen het boek graag onder Uw 
aandacht om wat de auteurs verzameld 
hebben over het onderwerp ervan eko
nomie, ekologie en het verband ertussen 
Ekologie is een modewoord geworden Er 
wordt derhalve veel over gezegd en 
geschreven en lang met alles wat erover 
gezegd en geschreven wordt heeft zin en 
grond Ook is het woord stilaan aan het 
verworden tot een kapstok waaraan 
maatschappij-hervormers hun liefst anti
kapitalistische argumenten te pas en te 
onpas aan ophangen Wat voor de be
scherming van het milieu meestal totaal 
nutteloos is, kan misschien nog wel ande
re doeleinden dienen i Ramsay en Ander
son zeggen het in hun boek met zo 
scherp Maar ze wijzen er toch ook op 
dat "de industrie de rol toebedelen van 
schurk in het spel, een taktiek (blijkt) waar
mee ver voorbij het doel wordt gescho
ten » (bIz 227) «Minder schelden en 
meer verstandig overheidsingrijpen is no
dig », staat op dezelfde bladzijde — zeer 
terecht — te lezen i 

Het IS ondoenbaar een boek als « Ekono
mie en milieu» ook maar bij benadenng 
samen te vatten We kunnen wel aange
ven waarover het gaat Er wordt — met 
veel kennis van zaken — gehandeld over 
de verstonng van onze omgeving en over 
de kosten van de middelen om aan die 
verstonng een einde te maken Het is de 
mening van de schnjvers dat de vnje 
markt dit probleem met kan oplossen en 
ze bepleiten daarom een nieuw belasting-
sisteem dat de vervuiler voor de kosten 
ervan laat betalen Ze hebben hun overle-
venngsprogramma zelfs een naam gege
ven ekonekol, zijnde een metodische en 
planmatige aanpak van de verhouding 
ekonomie-ekologie 
Deze oorspronkelijk in 1972 te New York 
verschenen publikatie bevat een rijkdom 
aan ideeën, waaruit iedereen het zijne 
kan rapen, waarmee men met altijd ak
koord zal géan, maar dat men tot het ein
de toe geboeid zal lezen 

Cw 

William Ramsay en Claude Anderson — 
«Economie en milieu» — Aula-boek nr 
534 - Uitg. Het Spectrum, Utrecht/Ant
werpen - 1975 - 295 bIz. - 164 fr. 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 
Het kan nog ! De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie
duisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met zijn 1001 mogelijkheden, zijn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom kijken ' Ter plaatse of op plaatjes ! Maak NU een 
afspraak. Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN UW ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

ANTWERPEN : MEIR 18 - TEL. (031)31.78.20 
GENK : WINTERSLACSTRAAT 22 - TEL. (011)35.44.42 
GENT : ONDERBERGEN 43 - TEL (091)25.19.23 
LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL. (016)23.37.35 
BRUSSEL^: KOLONIENSTRAAT 50 
SINT-NI KLAAS ZAMANSTRAAT 53 
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NEEN AAN HET UNITARISME! 
Meer en meer blijken de unitaire staten, zoals zij 
ontstonden uit het bloed en de tranen van de 
geschiedenis, ziek te worden aan allerlei maag
krampen veroorzaakt door hun vroegere gulzig
heid. De grote unitaire staten, «Heilige Koeien» 
volgens de Franse federalisten, zijn mede oor
zaak van de ondervoeding van Europa's macht ! 
Spanje dat wij in onze schoolboekjes (die de 
geschiedenis en de aardrijkskunde patriottisch 
vervalsen) in zijn unitaire staatskleur voorgesteld 
zien, is alles behalve een volksnationale eenheid 
Van de Basken weten wij zachtjes aan het een en 
ander. 
Minder bekend de Catalaanse kwestie ! 
Het huidige Catalonie omvat de vier Spaanse pro
vincies : Barcelona, Gerone, Lerida en Tarragone. 

HISTORISCH NOODLOT 

Met de rug naar de rest van het Iberisch schierei
land gekeerd kijkt Catalonie uit op de Middellandse 
Zee Met een klem gebied ten noorden van de Pyre
neeën in Frankrijk (Le Roussillon) vormde het een 
afzonderlijk kristelijk graafschap toen de rest van 
het Ibensch schiereiland nog Moors was Van toen 
af bleven de Catalanen meer op het Europese vas
teland gencht dan op de rest van het schiereiland 
In de Middeleeuwen vormde Catalonie het heersen
de gedeelte van het koninkrijk Aragon waarmee 
het opgeslorpt wordt in de eenmaking onder de 
Spaanse « Katolieke Koningen » Van toen af reeds 
werd Catalonie benadeeld vanuit Madnd De Cata
lanen als ekonomisch gencht volk, zijn demokra-
tisch van mentaliteit anders dus dan de Castillanen, 
veeleer fanatieke veroveraars (wat wij ook in de 
16e eeuw ondervonden) Nog in de 17e eeuw voer
den de Catalanen een strijd tot afscheiding van 
Spanie 
Het IS bij de eerste industrialisenng dat Catalonie 
de ekonomische voorsprong neemt die het nog 
behoudt In de geest van de tijd begint de Catalaan
se natie zich als dusdanig te erkennen 

CATALAANSE BEWEGING 

Zoals alle nationale bewegingen in Europa is zij een 
kind van de 19e eeuw Aanvankelijk romantisch 
gebaseerd op het verleden, daagden later rationele 
en toekomstgerfchte elementen op de voorgrond 
Evenals elders was het voor de Catalaanse bewe
ging in den beginne « de taal is gans het volk » Alle 
unitaire staten gebruiken toch de taaleenheid als 
factor tot vorming van hun « Staats-natie » 
Wie waar ter wereld de nationaliteitenbewegingen 
van kultuurvolken kent weet dat steeds de taal het 
«maquis van het verzet is» waar volken worden 
verdrukt Dit is met anders voor de Catalanen 
Taalkundig vernauwde het Catalaans taalgebied 
zich in de loop der eeuwen In het Frans gedeelte 
van Catalonie (ten noorden van de Pyreneeën Le 
Roussillon) staat het Catalaans er slecht voor 
Het Catalaans dat verouderd en stuntelig gewor
den was, moest worden gezuiverd en gemoderni
seerd 

HOOP EN WANHOOP 

Reeds na Wereldoorlog I had de Spaanse monar
chie Catalonie een schijn van erkenning verleend 
(mancon- munitad) 
De Spaanse Republiek (1932-1939) ging iets verder 
met sen soort decentralisering voor de Catalaanse 
« generalidad » de volksfrontregenng van Madnd 
wou blijkbaar iedere factor van oppositie uitschake
len 
Met Franco kwam Catalonie opnieuw in de ergste 
verdrukking met streng repressieve en retroaktieve 
uitzondenngswetten 
Kulturele genocide door het verbod het Catalaans 
officieel te gebruiken en publiek op te treden in het 
Catalaans Genocide door vervalst geschiedenison
derwijs 
Ekonomisch trachtte men Catalonie te wurgen door 
het verwaarlozen van de infrastruktuur, het bevoor
delen van de Castillaanse kapitalen, het tegen
werken van de afzet van Catalaanse produkten, de 
fiscale benadeling Uit het Zuiden werden zoveel 
mogelijk Castillaanse en Andaloesische arbeids
krachten ingevoerd die de meer eisende Catalaan
se arbeiders konden onderkruipen 

Catalonie boerde wel achteruit maar geraakte met 
dood Nog spreekt 70 % van de bevolking Cata
laans In tegenstelling tot de «zuidelijken» in het 
schiereiland die boeren, herders, soldaten, levensge
nieters zijn, IS het Catalaanse volk een nijveng, 
werkzaam en zeevarend volk 
Volgens een spreekwoord maakt de Catalaan 
goud uit steen 
Barcelona is de zaken-hoofdstad van Spanje 
25 % van het Spaans bruto nationaal produkt is uit 
Catalonie afkomstig Te begnjpen dat de Madrilleen-
se unitansten deze melkkoe met vrij willen laten, 
evenmin als men de Vlaamse melkkoe over haar 
eigen «melk, boter en .kaas» zelfstandig wil laten 
beschikken 

HEROPSTANDING 

Het einde van Franco gaf de Catalanen nieuwe 
hoop 
Met de belofte van koning Don Carlos de Catalaan
se taal te erkennen vergenoegen zij zich met 
Het moet nu de weg op van de politieke autonomie 
door het federalisme dat de Catalanen in het Ibe
risch complex en in Europa een Catalaanse Staat 
verschaft De Catalaanse socialisten eisen de uitdrij
ving van de bezetters, de castillaanse bureaukratie 
Er bestaat geen Catalaanse nationale partij dood
eenvoudig omdat alle Catalaanse partijen het volks-
nationalisme belijden de liberale bourgeoisie, de 
kristelijke demokraten, de carlisten, de socialisten 
en de kommunisten Begin april waren er heftige rel
len in Barcelona De arbeiders gebruiken het 
wapen van de werkstaking Zij eisen vnje verkiezin
gen voor een Catalaans parlement De Catalaanse 
bedrijfsleiders en de Catalaanse bourgeoisie zijn bij
zonder ondernemend en sociaal vooruitstrevend 
meer Europees dan Spaans Daar het Catalaans de 
taal van de « bazen » en van de intellektuelen is, assi
mileren de arme zuiderse arbeidskrachten zich vrij 
gemakkelijk Zij geraken opgeslorpt willen ie een 
sociale opgang verhopen De Catalaanse liberale 
partij wordt door de liberale Europese partijen 
erkend Zelfs de kommunisten kunnen met anders 
dan zich als specifiek Catalaans opstellen en vor
men de meest militante anti-unitaire groep De arbei-
dersbuurten zijn konstant in een toestand van pre-
revolutie De plaatselijke politie ziet oogluikend toe 
Sedert Francos dood beginnen er opnieuw Cata
laanse kranten te verschijnen Een groot dagblad 
Avui (Vandaag), dat uitsluitend in het Catalaans ver

schijnt, wordt uitgegeven sedert 22 april onder het 
motto «Men moet meer luisteren naar de stem 
van het volk, dan naar de stem van de vorsten» 
Het kapitaal werd deels samengebracht door de 
donaties van hun kunstwerken van Catalaanse kun
stenaars en verder gemakkelijk onderschreven 
door de Catalaanse kapitaalbezitters 

MET TAAI VERZET NAAR DE OVERWINNING? 

Het Catalaans volksnationalisme dat en rechts én 
links IS, voelt zich sterk en kan het zich veroorloven 
kalm en verdraagzaam de gebalde vuist in de 
broekzak te houden Het hoeft bijna met meer klan-
destien te blijven, al oordelen sommige politieke lei
ders het nog geraadzaam iedere dag van verblijf te 
veranderen Tot een bloedige verdrukking laten de 
huidige Spaanse bewindvoerders het met meer 
komen De Catalaanse jeugd durft het aan iedere 
zondagavond feest te vieren met haar volkse dan
sen en gezangen Bij de herhaalde demonstraties 
houdt de staatspolitie in haar getraliede jeeps zich 
op het achterplan, de plaatselijke politie is cata-
laansgezind en blijft passief 

Grote bezieling putten de Catalanen uit het volks
lied en het strijdlied De nationalistische bard Rai-
mon, onder Franco gevangen, gefolterd, voort
vluchtig, zingt nu voor overvolle zalen en voor de 
massa's op de publieke pleinen (indien het optre
den tenminste met verboden wordt) 
Een van de refreinen «tot nu was de schrik ons 
aller wet Neen i Nu zeggen wij neen » « No, jo dic 
no, Diguem no » 

De strijdkreet «Vier beken bloed amnistie - vrij
heid» 

Zal Madrid opnieuw het wapen van de bloedige 
verdrukking hanteren ' Uit antifranquisme zijn de 
Catalanen progressief en dus lopen ze steeds het 
gevaar in het «vri je westen» door de bekende 
propagandamachines samen te worden gedood
verfd als «kommunisten». 
Zal het Catalaans nationalisme zijn samenhorig
heid vanaf de progressieve bourgeoisie tot de 
kommunisten kunnen bewaren op weg naar de 
zelfstandigheid of zullen buitenlandse machten 
roet in het eten gooien ? 
In elk geval mag worden gehoopt dat de levens
krachtige Catalaanse natie een waardevolle bouw
steen wordt voor een demokratisch Europa der 
Volken. 

dr. M. Van Haegendoren 
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