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VAKANTIETIJD... 
W\j wensen al onze lezers van harte een heerlijke vakantie toe Hoewel ook het parlement reeds met vakantie 
IS, werken wij nog even door tot einde juli (want de regering is er nog ) om er dan voor 2 weekjes tussen
uit te knijpen Ons blad zal dit jaar dus met verschijnen op 5 en 12 augustus Onze lezers zullen ook begnj-
pen dat wij in deze zomerse weken op minder bladzijden verschijnen 
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PII2SSPII0 DE VLAAMSE PERS 
Op 11 juli hebben de trompetten weer geschald. Laten we hopen dat de echo 
niet te snel zal verklonken zijn. DE VLAAMSE OUDSTRIJDER maakt het droe
vig bllan op van wat de Belgische noodlotsgeschiedenis was in het Brussel 
- hart van de Nederlanden • zoals de Vaganten het zingen. 
DE STANDAARD borstelt breed de nieuwe toekomstperspekt ieven voor 
Vlaanderen Heeft hij er ook voldoende oog voor wie de schuldigen zijn voor 
het huidige moeras ? HET VOLK schakelt over naar « het gesprek tussen de 
gemeenschappen > en neemt afstand van de Brusselse •gel i jkwaardigheids-
pretentie •. 
Zal de CVP het horen ? En laten we LINKS het genoegen van een eerste ver
meien in de - definit ieve BSP-oplossing voor het volkerenprobleem • m deze 
staat. Met tussen de regels de bekentenis dat de federalisten er alles behalve 
geestdri f t ig kunnen over zijn. DE RODE VAAN ten slotte buigt zich over de 
inhoud en bedoelingen van de BSP-aanvallen op Jos De Saeger Bereidt dit 
de nieuwe BSP-CVP-regering voor via het opruimen van de hinderli jke obsta
kels uit het recente verleden. (Walter Luyten) 

DE VLAAMSE QUDSUDER 
Brussel i W e mogen nooit vergeten 
dat Brussel een Brabants-Nederland
se stad is In 1736 schreef Voltaire dat 
hij zich te Brussel verveelde, omdat er 
alleen Vlamingen woonden In 1780 
stelde Verlooy vast dat er op de 
74000 inwoners pas 5 % franstalig 
waren Zelfs de Franse bezetting 
door de sansculotten en de daarmee 
samengaande kollaboratie kon de ver-
fransing niet grondig bevorderen En
kel het Belgisch regime slaagde daar
in BIJ de eerste talentelling (1846) had
den alle 19 gemeenten van de huidige 
agglomeratie een meerderheid Neder
landssprekenden Van 1866 af gaat 
de roof stelselmatig zijn gang Achter
eenvolgens krijgen Eisene (1866), 
Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Noode 
(1880), Brussel, Etterbeek en Schaar
beek (1900), Vorst r i910). Ukkel en 
Watermaal-Bosvoorde (1920), Ouder-
gem, Sint-Lambrechts- en Sint-Pie-
ters-Woluwe (1930) een frankofone 
meerderheid Als de talentellingen als 
vertrouwbaar mogen beschouwd wor
den I Van de ovenge 7 gemeenten 
kwamen Ganshoren, Evere en Sint-
Agatha-Berchem pas in 1952 aan de 
beurt Zo schnjdt de verfransmg on
barmhartig verder, mede door de 
schuldige zwakheid van de Vlaamse 
politici die er geen paal en perk wisten 
aan te stellen Vergeet het met de 
grijpgrage arm van het frankofone 
imperialisme bedreigt nu Vlaams-Bra-
bant Vergeet ook met dat het met 
zomaar een kwestie van taal is Het 
gaat om werk, om geld, om macht 
Toen in de vorige eeuw heel de Belgi
sche machtsstruktuur Frans was, had 

Wallonië de macht in zijn dienst 
Nadat Vlaanderen twee eeuwen lang 
zoiets als een koloniaal regime had 
moeten verduren onder vreemde 
heersers heeft de Belgische staat de 
vervreemding sterk in de hand ge
werkt en bij de Vlaamse mens het 
besef van taal, eigen kuituur en volk-
zijn verdrongen Gelukkig was er de 
bewustwording en de opstanding van 
de Frontbeweging en hebben de 
V O S - s e n het verzet overgenomen 
Dank zij harde strijd en offers is het 
gevaar voor de Vlaamse provincies in 
ruime mate afgeweerd Maar het 
franskiljonisme versaagt met Vanuit 
het bastion Bruxelles blijft het Vlaams 
Brabant belagen 

Het wordt de BSP — terecht — als 
verdienste aangerekend dat zij als 
eerste, en tot nu toe als enige onder 
de partijen een akkoord onder Walen, 
Vlamingen en Brusselaars wist te 
bewerken over de toekomstige her
verdeling van de macht binnen het 
land Daar kan de partij fier over zijn, 
zelfs al heeft het fieel wat voeten in 
de aarde gehad om een ruime konsen-
sus rond het plan tot definitieve ge
westvorming te knjgen. ondanks het 
humeurig gegrom dat opsteeg uit de 
rangen van de franstalige Brusselse 
socialisten die zich nog steeds niet 
kunnen verzoenen met de gedachte 
dat ZIJ er een deel van hun pluimen, 
pretenties en privilegies zullen bij in

schieten, ondanks ook de meer ge
gronde aarzelingen en bezwaren van 
de uitgesproken federalisten onder 
de Vlaamse en de Waalse socialisten 
Terecht kan men schrijven dat de ide
ologische solidariteit onder de socialis
ten bestand gebleken is tegen de kom-
munautaire splijtzwammen die alle an
dere partijen hebben doen uiteenspat
ten 

De Standaard 
De Belgische krisis vertoont de ken
merken van een rijpingsproces Ook 
de voorwaarden waarin zij tot een 
oplossing moet worden gebracht, evo
lueren snel In alle partijen beseft men 
dat Plaatselijke ingrepen volstaan 
met meer, er is een totale operatie 
nodig 
Aan de kronisch deficitaire toestand 
van de openbare financiën, die de 
belastingen zo zwaar doet wegen, 
moet een einde komen, wat een drasti
sche herziening van het uitgaventje-
leid vergt 
In de sociale sektor moeten de priori
teiten worden verlegd, zoals prof H 
Deleeck heeft aangetoond, en moet 
de wildgroei worden weqqesnoeid 
Er IS een andere ekonomische orde
ning nodig van de betrekkingen tus
sen arbeid, kapitaal en overheid 
Het Vlaamse en het Waalse volk vra
gen ieder een staatkundige struktuur 
binnen een t)ondsstaat 
Het gaat in feite om de opbouw van 
een nieuw land Om dat te realizeren 
IS een historisch kompromis nodig, en 
tussen de sociaal-ekonomische groe
pen, en tussen de volkeren Tegen 
1980 — honderdvijftig jaar na de 
stichting van België — moet men in 
dit land elkaar opnieuw kunnen waar
deren en samenwerken De Vlamin
gen die al zo dikwijls de dupe waren 
van eenzijdige Belgische kompromis-
sen. en die in dit weekeinde hun natio
nale feestdag vieren, en de Walen die 
al evenmin gerust zijn in de toekomst, 
zouden elkaar moeten vinden om van 
het historische vergelijk de aanloop te 
maken tot een meer rechtvaardige en 
verdraagzame maatschappij 

Het Volk 
Vandaag staan wij zover dat het aan
gekondigde grote gesprek van ge
meenschap tot gemeenschap wellicht 
in de herfst zal kunnen aanvangen 

In Vlaanderen groeit steeds meer het gevoel dat de CVP weer bereid is toege
vingen te doen — om welke motieven dan ook — op punten die voor Vlaande

ren van essentieel belang zip 

Verschillende partijen hebben hun 
hervormingsplannen publiek gemaakt 
Niemand is zo onrealistisch geweest 
om het Belgisch staatsverband uiteen 
te rukken Alle plannen aanvaarden 
een grote zelfstandigheid voor de 
twee gemeenschappen maar worste
len met het statuut van de hoofdstad 
Deze heeft zichzelf m de loop van de 
Belgische geschiedenis opgeblazen 
tot een super-patriottische gemeen
schap en gelooft tot op vandaag dat 
het dezelfde rechten mag opeisen als 
de twee volksgemeenschappen 

de rode vaan 

Er IS ook echter nog een andere 
reden voor de anti-De Saeger-hetze 
van de BSP, nl de regeringsdrang 
van de socialistische partij Het blijkt 
immers dat De Saeger er voor een 
groot gedeelte toe bijdroeg dat de 
BSP met in de huidige bewindsploeg 
vertegenwoordigd is En dat kunnen 
bepaalde BSP-ers met verkroppen 

Doch er is meer Het is algemeen 
gekend dat regenngsgezinde krach
ten binnen de BSP momenteel hard 
aan het werken zijn om de socialisti
sche partij na 10 oktober terug in de 
regering te krijgen Het voorstel tot 
gewestvorming — zogezegd met ge
bonden aan regeringsdeelname — 
was in deze kampagne een eerste 
stap Andere zullen ongetwijfeld vol
gen Figuren als De Saeger staan de 
socialistische regenngsdeelname na
tuurlijk in de weg en het ligt dan ook 
voor de hand dat deze uit de weg 
moeten geruimd worden En daar is 
de BSP-hetze met meer zo -zuiver», 
doch juist daarom met mis te ver
staan 

Diegenen in de BSP die ijveren voor 
een linkse BSP — en dit met enkel in 
woorden of kongresbesluiten — zijn 
in elk geval gewaarschuwd er wordt 
hard, en met alle beschikbare midde
len, gewerkt aan de terugkeer van de 
BSP in de regering Voor de rechtse 
CVP zou dit een dankbare steun zijn 
om de knsis te beheren Heil voor de 
werkers is er echter geenszins van te 
verwachten 

DE FRANSTALIGE PERS 
Verscheidene franstalige kranten 
maakten zich ongerust over de be
grot ing 1976. FDF-kamerlid Per-
soons heeft de hand kunnen leggen 
op • zeer vertrouweli jke dokumen-
ten > (vertrouweli jk is de jongste t i jd 
in ons land een zeer betrekkeli jk 
begrip) waaruit moet blijken dat de 
begroting een deficit zal vertonen 
van eventjes 300 mi l ja rd ! Daarbij 
sluit de krit iek in diverse bladen aan 
over de geldverspil l ing in het Staats
blad 

De Libre ergert zich intussen eens 
te meer aan • Ie tour communautai
re > waann het aanduiden van Euro
pese ontwikkel ingszones is terecht 
gekomen, terwij l Pan heerlijk de 
draak steekt met de elkaar overlap
pende nationale, regionale, provincia
le, gewesteli jke, kulturele en ekono
mische instellingen. 

LA LIBEE BELBM 
In zijn antwoord op de vraag van VU-
kamerlid Emiel Van Steenkiste over 
het nut van de publikatie van de 311 
biz tellende verdragen van Lomé zegt 
de h Van Elslande dat het met moge
lijk IS het aantal lezers van het Staats
blad de schatten, noch het aantal van 
de lezers die de tekst van de verdra
gen voornoemd zullen lezen Hij kan 
wel zeggen dat het nummer in kwes
tie op 22 100 eksemplaren werd ge
drukt, of 16 ton 354 kgr (0,740 kgr 
per eksemplaar), wat 1 miljoen 590 
duizend fr kostte of 72 fr per eksem
plaar HIJ voegt eraan toe dat de publi
katie van dergelijke nummers eerder 
zeldzaam is (bvb 397 bIz over de toe

treding van Groot-Bnttannie tot de 
EG op 24 januan 1973) Juridisch 
klopt het betoog van de h Van Elslan
de, rekening gehouden met artikel 
129 van de grondwet Maar anderhalf 
miljoen om aan de Belgen de draag
wijdte van de verdragen van Lome 
mede te delen is veel Vermits men nu 
toch een nieuwe grondwetsherzie
ning van plan is ware het aange
bracht, een wijziging van a r t 129 te 
voorzien, om akdus een soepeler en 
minder dure informatie-procedure te 
bewerken De grondwetgever uit de 
vorige eeuw zou inderdaad kennelijk 
verrast zijn door de huidige vloed van 
internationale verdragen, nationale 
wetten, straks regionale, reglementen 
enz in het huidige België > 

LE SOIR 
«De gegevens haalt de h Persoons 
uit vertrouwelijke dokumenten die mo
menteel in de Wetstraat bij de rege
ring cirkuleren En waarvan het kamer
lid inzage verkreeg Volgens de h Per
soons moet de regering rekening hou
den met een deficit van 300 miljard in 
1976 Het sofc)erheidsprogramma van 
apnl jl IS tot mislukking gedoemd ver
mits het slechts een besparing van 
hoogstens 7 tot 8 miljard zal toelaten 
in plaats van de voorziene 28 miljard 
Er worden ook een reeks truuks toe
gepast zoals bvb de schrapping van 
260 miljoen, gevraagd door de Brus
selse Agglomeratie Dat is een zui
ver fiktieve operatie vermits dit be
drag toch zal moeten terugbetaald 
worden aan het Gemeentekrediet 
dat het gevraagde reeds toestond 

De vraag is of een eventuele verrui
ming van de regering naar de socialis
ten toe het probleem zou oplossen 
dan wel nog verergeren Daarom moe
ten de kommunautaire partijen op 
sociaal-ekonomisch vlak toenadering 
tot elkaar zoeken, om nieuwe opvat
tingen aan te brengen, precies op het 
vlak van de begroting In geen geval 
wenst het FDF van de regering deel 
uit te maken op basis van de huidige 
begroting Zelfs indien de vervaldag 
p>as in 1978 zou vallen, zou er slechts 
kunnen gewerkt worden op basis van 
een nieuw programma Kamerlid Per
soons somt in dat verband als grote, 
nieuwe krachtlijnen op een verre
gaande decentralizatie, via het federa
lisme en de gemeenten . nog meer plu
ralisme , pnonteit voor de toekomst 
nl voor de jeugd, voorrang aan het 
wetenschappelijk onderzoek, aan de 
beleggingen , een diepgaande hervor
ming van het politiek bestel ten einde 
een echte parlementaire kontrole mo
gelijk te maken en ten slotte een 
nieuw sociaal handvest, waarbij het 
volk betrokken wordt bij het beheer 
van alle sociaal belangnjke elemen
ten, wat met alleen de ondernemingen 
tietekent » 

PAN 
« De speurders van het Rekenhof heb
ben zopas een nieuwe zaak van ont
duiking door middel van valse faktu-
ren ontdekt die een enorme weer
klank dreigt te hebb>en, ook omdat er 
vooraanstaande personaliteiten uit de 
politieke en kulturele wereld bij betrok
ken zijn 

Handige knapen hadden een inge
nieus middel ontdekt om het geld van 
de belastingbetaler binnen te rijven 
De zaak duurt reeds een paar jaren 
Ze richtten een net van instellingen 
over het hele land op kultuurraden, 
kulturele centra, kultuurhuizen, kulture
le animatie en zelfs — men meent te 
dromen i — twee kultuurmimstenes, 
belast met de verdeling van het man
na I 

Hoeveel er precies op deze wijze ver
duisterd werd IS nog met gekend. 

maar de verduisteringen lopen in de 
miljarden De truuk is nochtans een
voudig men legde voor het meren
deel valse fakturen voor en inde de 
bedragen De handige grappenma
kers leverden nochtans slechts wind 
Men heeft immers vastgesteld dat de 
betrokken bevolking na de kulturele 
animatie door de kulturele animators 
nog steeds hetzelfde kultureel en intel-
lektueel niveau vertoonde en wat 
erger is, zou er zelfs in de meeste 
gevallen een belangrijke daling van dit 
niveau vast te stellen zijn » 

EEN VASTE TRADITIE 

HET N A T I O N A A L V U J O - W E E K E N D 
O P « H E D E N E S S E - IN C A D Z A N D ! 

D i tmaa l v a n v r i j d a g a v o n d 10 s e p t e m b e r to t z o n d a g a v o n d 12 
s e p t e m b e r 1976. 
t e m a « V L A A M S E B E W E G I N G 

N I E U W E PERSPEKT IEVEN 7 -
met o m 
— konkrontatie van visies op een nieuwe dimensie van de Vlaamse 

beweging, 
— vertegenwoordigers van vier generaties (Aktivisme, dertiger 

jaren, oorlogsjaren en zestiger jaren) vertellen vanuit welk enga
gement ZIJ als jongeren tot de Vlaamse beweging kwamen, 

— samen zoeken naar de krachtlijnen van de toekomstige werking 
Een gedetailleerd programma wordt eerstdaags verzonden aan de 
kaderleden en zal ook in • Wij» verschijnen 
Inschrijven door overschniving van 300 fr op onze bankgiro met ver
melding «Cadzand» 
Er zal voor een kinderoppas worden gezorgd 
Wie ooit de sfeer van Cadzand geproefd heeft, hoeft zeker met ver
der aangespoord te worden om er ook nu weer bij te zijn 
Een gulden raad schrijf nu in, dan loop je met het nsiko er met meer 
bij te kunnen i 

WIJ s 
15 JULI 1976 
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DE METODE EYSKENS... 
FDF-kamerlid Persoons heeft de
zer dagen lapidair de droom ver
woord van de Franstalige Brusse
laars waar hij i.v.m. de gewestvor
ming zei : « Wat nationaal is moet 
paritair zijn, en wat regionaal is 
moet gelijk zijn voor de drie 
gewesten.» 
Dat IS het FDF-recept om de 
Vlaamse meerderheid in deze 
Staat struktureel aan banden te 
leggen en politiek in een minder
heidspositie te manoevreren Zes
tig procent van de Belgische be
volking zou maar voor vijftig pro
cent mogen meepraten op het 
nationale vlak, in de regering. Op 
regionaal vlak zouden de Fransta-
ligen het voor het zeggen hebben 
in twee van de dne gewesten... 
Het zou de moeite niet waard zijn 
ook maar even te blijven stilstaan 
bij deze opvattingen van de Brus
selse frankofone impenalisten, 
ware het met dat de BSP en de 
CVP kennelijk nu reeds bereid 
zijn hen een heel eind weegs tege
moet te komen en dit nog vóór de 
onderhandelingen tussen de ge
meenschappen begonnen zijn. 

Beide partijen bouwen hun voor
stellen voor een definitieve ge
westvorming immers op het be
ruchte artikel 107 quater van Eys-
kens' grondwet, dat de indeling 
van het land in drie gewesten 
voorziet nl. Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel. 

Een fundamenteel verkeerd ver
trekpunt, dat volledig ingaat te
gen de Vlaamse belangen. Dat 
moet leiden tot de politieke minor-
senng van de Vlaamse meeder
heid in dit land, en tot de afzonde
ring van de Brusselse Vlamingen 
met alle gevolgen vandien. Het is 
een rampzalig uitgangspunt, waar 
iedereen die begaan is met de 
levensbelangen van onze ge
meenschap, radikaal tegen ge
kant is. 

Dat is vorige zondag, tijdens de 
TV-konfrontatie met de leiders 
van het Vlaams Overlegcentrum, 
nogmaals duidelijk gebleken. Zo

als het ook is gebleken tijdens het 
belangrijke colloquium over de 
staatshervorming begin van dit 
jaar in Antwerpen. 

Niettemin sturen ook de Vlaamse 
socialisten resoluut aan op zo'n 
gewestvorming met zijn drieën, 
zoals de frankofone Brusselaars 
die wensen Als sommige Brussel
se « socialisten » momenteel naar 
het FDF overlopen, dan is het niet 
omdat ZIJ het daarmee met eens 
zouden zijn, maar omdat er in hun 
ogen nog méér Vlaamse randge
meenten bij dat Brusselse ge
west zouden moeten geannek-
seerd worden ! 

En wat nóg verwonderlijker is : 
ook de CVP gaat nu duidelijk 
deze rampzalige weg op, en zij 
geeft daarmee in belangrijke ma
te de stellingen op die zij nog 
maar enkele jaren geleden tijdens 
haar Antwerps kongres voorop-
zette. Dit ondanks het feit dat zij 
toch moet beseffen dat zij daar
mee frontaal ingaat tegen de 
opvattingen van alle bewuste Vla
mingen, en tegen de belangen 
van de hele Vlaamse gemeen
schap. De Vlamingen willen, zoals 
gewezen CVP-PSC-voorzitter 
Houben enkele maanden geleden 
zelf nog aanraadde, het rampzali
ge artikel 107 quater zo vlug 
mogelijk begraven. 

Dat ding, dat onder Eyskens inge
volge het loven en bieden-spelle-
tje op de politieke tapijtenmarkt 
van toen, in de grondwet werd 
gesmokkeld. Dat gevaarlijke ding 
dat, als het wordt doorgetrokken 
in definitieve strukturen, aan de 
Vlamingen elke zin zal ontnemen 
om met de Franstaligen In deze 
Staat nog samen te leven. Dat 
hen vroeg of laat tot opstand 
moet brengen. 

Dat de CVP nu reeds zoveel 
water doet bij haar — reeds erg 
opgelengde — Vlaamse wijn, is 
eigenlijk onbegrijpelijk. Om straks 
het fiat van de PSC te verwerven 
zal ze nóg meer moeten inbinden. 

Onbegrijpelijk, tenzij men ervan 
uitgaat dat de CVP lak heeft aan 
de Vlaamse belangen, en alleen 
maar de volgende regeringsvor
ming op het oog heeft. Een koali-
tie met de socialisten, zonder
meer Wie deze bewering nogal 
kras acht, en verwijst naar de 
noodzaak om een 2/3 meerder
heid te hebben voor het uitvoe
ren van de definitieve gewestvor
ming, geven wij volgende uit
spraak van Wilfried Martens ter 
overweging: 

«ik denk dat een driepartijenrege-
ring afgeschreven Is bij ons. Dat 
ook als het noodzakelijk is de 
gewestvorming tot stand te bren
gen, het eksperiment met de drie-
partijenregenng eigenlijk falikant 
is uitgelopen, en dat wij veeleer 
de metode van de eerste rege
ring Eyskens zouden willen toe
passen. Ook als er een 2/3 meer
derheid nodig IS, moet met nood
zakelijk een 2/3 meerderheid de 
regering steunen. Ik ben voorstan
der van een gewone tweepartijen-
regering, die de zaak van de 
gewestvorming aan het parle
ment overmaakt die de motor 
kan yijn van de gewestvorming in 
het parlement die een voorstel 
doet» 
(Radio-uitzending « Aktueel», 11 
maart 1974, 19 u.]. 

Wil Wilfried Martens de metode, 
waarvan hij voorstander was on
middellijk na de vonge verkiezin
gen (en die hij met kon toepassen 
door de houding van de socialis
ten en van De Saeger) na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober toch in de praktijk bren
gen? 

Wil hij het pad naar de socialisten 
effenen, en verklaart dit de «cour-
be rentrente » van zijn partij inza
ke de gewestvorming ? 

De Vlamingen wezen gewaar
schuwd. Die metode-Eyskens 
heeft al een artikel 107 quater 
opgeleverd. Dat moge volstaan! 

Paul Martens 

GEEN NIEUWE 
GOUVERNEUR 
VOOR 
UNITAIR BRABANT 
Wanneer de lezer dit artikel in handen krijgt is het misschien 
reeds geschied... Zal de regering deze kaakslag aan Vlaan
deren toedienen ? Zal Vlaanderen en zullen allen die «te Hal-
le betoogden » dan weer eens de andere wang presenteren ? 
Het IS geen staatsgeheim dat er een aantal topbenoemingen 
op til zijn. Iedereen weet dat de ministers met het totale « pak
ket» een kaatsbalspel spelen. De regerende partijen en hun 
vleugels, hun arrondissementele bureaus en hun lobbies 
wegen de dosenng af op het apotekersweegschaaltje van de 
invloed en het belang van iedere «post». Dat de buit zal ver
deeld worden tussen kristelijken en liberalen staat vast. Dit 
alles sluit aan bij een heersende traditie. 
In het «pakket» zit ook de benoeming van een Brabants gou
verneur... en dat kan Vlaanderen met nemen. 
Voor de splitsing van de provincie Brabant gaan in alle partij
en stemmen op. Zowel in het (onzalig) perspektief van een 
gewestvorming met drie als in de visie van een federalisme 
met twee en een Brussels stadsgewest, is er geen plaats 
voor het unitaire Brabant. Ovengens worden het lot en zeker 
de bestemming van de provincies vrijwel in alle partijerv in 
vraag gesteld. 
Algemeen gezien gebiedt elementair politiek verstand deze 
benoeming uit te stellen. Of is de vice-gouverneur onwaardig 
om de opdracht te krijgen die funktie voorlopig te vervullen ? 
Onwaardig omdat hij Vlaming is? Onwaardig omdat hij — 
vaag weg — de label van een oppositie-partij (de BSP) 
draagt ? 
Voor Vlaanderen is de benoeming van een unitaire gouver
neur onaanvaardbaar. De splitsing van Brabant Is een alge
meen Vlaamse eis. 
Bij herhaling heeft de Eerste Minister al zijn standpunt beves
tigd dat alle « kommunautaire » moeilijkheden globaal dienen 
opgelost Ofwel is hij konsekwent en dan blijft hij deze benoe
ming uit de weg omdat zij van aard is de oplossing aan één 
van de onderdelen van het globale pakket te bemoeilijken 
omdat men niet zou weten waar naartoe met die gouverneur, 
ofwel is hij met konsekwent en lost hij eens te meer één 
onderdeel van het kommunautair pakket op tegen Vlaande
ren. 
Wij laten hierbij totaal buiten beschouwing elke kandidaten 
«in koers» zijn. Deze gele trui (of is het een trikolore) dient 
vooralsnog opgeborgen. 

M. van Haegendoren 
oud-senator 

DONDERDAG 8 JULI 

• Het RW sluit te Soignles een kar
tel met de Democratie Chrétienne 
(afgescheurde vleugel van de PSC). 
• De NV Femmes d'Aujourd'hul 
neemt de waakbladen Ons Volk en 
Chez Nous Belgique van de Stan-
daardgroep over. Ook Chez Nous 
France wordt een paar dagen later 
overgenomen. 
• In een brief aan de BSP-voorzif-
ters Cools en Claes schri j f t VU-voor-
zitter Schiltz - da t de VU bij herha
ling heeft gesteld dat de dringende 
oplossing van het nationallteltenkon-
fl ikt voor ons land een absolute 
noodzaak is». De VU-voorzi t fer 
schri j f t verder dat de parti j een 
gesprek zeker niet afwijst doch 
vraagt zich af of het polit iek gezien 
wel realist isch is dit gesprek vóór 
de gemeenteraadsverkiezingen on
der ogen te nemen. In ieder geval Is 
afzonderli jk overleg binnen de ge
meenschap nodig. 

• In de Schaarbeekse gemeente
raad lopen 2 PSB-raadsleden over 
naar het FDF uit protest tegen het 
reglonalizeringsplan van de PSB/ 
BSP. 
• Het aantal jeugdwerklozen daalt 
van 35.071 in januari tot 22.599. 

• Vermits de hittegolf het nieuwe 
indeksci j fer overhoop dreigt te gooi
en zoekt minister Herman naar mid
delen om een te fikse loonaanpas-
sing te voorkomen. 

VRIJDAG 9 JULI 

• Hitte, afval, dode vissen en fa-
briekslozingen maken van de Den

der een stankstroom zonder weerga 
in de getroffen streek. 
• Eerste-minister Tindemans wordt 
tot voorzitter van de - Europese 
Volkspart i j» gekozen te Luxemburg. 
Deze parti j groepeert zeven kristen-
demokratische partijen uit de EEG 
(Engeland en Denemarken niet). 
• De staking in de Leuvense gevan
genis verwekt ook ontevredenheid 
bij de cipiers, die immers extra werk 
moeten doen als gevolg van de kar-
weienstaking van de gevangenen. 

• In een brief van PVV-voorzitter 
Grootjans aan de BSP-leiding noemt 
deze de BSP-voorstel len - een nutt i
ge bijdrage tot een nationale oplos
sing van de gemeenschapsvraag
stukken ». De Vlaamse PVV zal in 
september a.s. haar visie ter zake 
kenbaar maken. 
• Het VVO verzet zich met klem 
tegen welke wijziging ook van de 
taalgebieden, binnen of ten rande 
van gesprekken van gemeenschap 
tot gemeenschap. Het spreekt zich 
uit voor een tweeledig federalisme 
en fiskale autonomie. 
• Ministers Perin en Vandekerck-
hove leggen aan de sekretarlssen-
generaal van de ministeries een ont
werp van dekoncentratie voor. Hier
over komt het tot een ruim akkoord. 

9 Russisch wielrenner, die te Luik 
aan de junioren-wereldkampioen
schappen deelnam, verzoekt om poli
tiek asiel. 
• Op zijn beurt antwoordt CVP-
voorzltter Martens op de brief van 
de BSP-PSB-voorzlt ters inzake ge
meenschapsvraagstukken. Dit over
leg moet volgens hem buiten de elek-
torale sfeer gehouden worden en 

moet grondig voorbereid worden. 
De CVP Is bereid spoedig een eer
ste kontakt te beleggen. 

Z A T E R D A G 10 J U L I 

9 De parlementsfraktles en de arr. 
voorzit ters van het Rassemblement 
Wallon vragen dat de grondwetsher
ziening zou gestemd en uitgevoerd 
worden vóór de definit ieve gewest
vorming. 
• TAK-leden onderbreken minister 
Chabert t i jdens diens toespraak op 
de Europafeesten te TIelt, met lulde 
protestkreten tegen de scheve taai
toestanden bij Sabena. 

• Vlaamse eenheidsli jst te St.-Gil-
lis Brussel : CVP, VU en BSP zullen 
er één lijst indienen, met als l i jsttrek
kers Guy Rommel (CVP), Piet Ple-
tlnckx (VU) en dr. Sweydt (BSP). 
• De Gewesteli jke Ekonomische 
Raad voor Brussel acht de A l l - w e g 
volkomen overbodig en hij rechtvaar
digt geenszins het verl ies van kost
bare gronden. 
• Drie holdings brengen kapitaal 
samen om tot een sanering van de 
Belgische staalsektor te kunnen 

overgaan : Copeba, Frère-Bourgeols 
en Brussel-Lambert. 
• Premier Tindemans woont fe Tl-
hange de Inwerkingstell ing bij van 
de Frans-Belgische kerncentrale (de
ze van Doel Is alleen Belgisch). 

Z O N D A G 11 J U L I 

9 Toenemende officiële bevlagging 
In Vlaanderen, waar zowat overal 
plechtigheden en feestvieringen wor

den gehouden op deze Vlaamse 
feestdag. TAK brengt een leeuwe-
vlag aan op het stadhuls te Brussel 
en één aan de ingang van het konink
lijk palels, zonder dat zulks aanlei
ding tot incidenten geeft. In een toe
spraak te Deurne bestempelt VU-
voorzitfer Schiltz het voorbi je jaar 
als een slecht jaar voor de Vlaamse 
belangen. Hij waarschuwt vooral 
voor een drieledig federalisme. Ra
dio en TV-programma's staan even
eens In het teken van de sporenher-
denking, o.a. met een koncert te Ant
werpen, dat echter te weinig volks Is 
opgevat. 

• Bij de overhandiging van de Or
de van de Vlaamse Leeuw in het 
Jeroen Bosch-huis te Brussel pleit 
George Sevenant voor een Vlaams-
Waals kultureel verdrag. 

M A A N D A G 12 J U L I 

• De Europese Raad (van EEG-re-
geringslelders) wordt het te Brussel 
eens over de zetelverdeling per land 
In een rechtstreeks te verkiezen 
Europees Parlement. Enkele honder
den Europese federalisten betogen 
voor rechtstreekse verkiezingen aan 
hef Karel de Grote gebouw (EG). 
• De Rijkswacht neemt de bewa
king over in de centrale gevangenis 
van Leuven, waar de cipiers hun 
tweede stakingsdag Ingaan, evenals 
de gevangenen. De burgerli jke be
scherming staaf In voor het onder
houd, het leger zorgt voor de bevoor
rading. Een aantal gevangenen be
klimt het dak van de gevangenis te 
Vorst en eist eveneens hervormin

gen. Verscheidene gevangenen gaan 
In hongerstaking uit solidariteit met 
hongerstakende stakingsleiders. De 
Kommissie van de Mensenrechten 
beschuldigt de minister van Justit ie 
en de gevangenisdirektie van Leu
ven van woordbreuk. 

0 In antwoord op de brieven van 
de parti jvoorzitters Martens. Schiltz 
en Grootjans, verklaart BSP-voorzlt-
ter Claes zijn kollega's vri j spoedig 
te zullen uitnodigen voor een eerste 
gesprek (over de te volgen procedu
re Inzake kommunautair overleg). 
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HUZARENSTUK IN ENTEBBE 
EUROPESE 
VERKIEZINGEN 
Maandagavond kwamen de 9 staats
hoofden en regeringsleiders van de 
Europese Gemeenschap tot een ak
koord over de verdeling der zetels 
m het toekomstig rechtstreeks ver
kozen Europees parlement 
België krijgt 24 zetels toegewezen 

Het Israëlisch huzarenstuk op het 
vliegveld van Entebbe is voor het 
Westen een les Al te lang is het 
Westen voor allerlei piraten en 
ontvoerders door de knieën ge
gaan, bij zoverre dat men zich 
begon af te vragen of het Westen 
nog wel ruggegraat had, vermits 
de eerste de beste naar hartelust 
kon gijzelen en een heel rege
ringsapparaat naar zijn pijpen 
deed dansen 
Het toeval wil, dat samen met de 
Westduits-Arabische luchtpiraten 
van Entebbe de schilderachtigste 
«negerkoning» van het ogenblik 

door de bliksemsnelle Israëlische 
raid in zijn hemd wordt gezet Er 
zal wel niemand in de wereld om 
treuren dat deze wrede despoot, 
die zich even kinderachtig kan 
aanstellen als bloeddorstig kan 
gedragen, de eerste is, om als 
piraat of als medeplichtige op zijn 
nummer gezet te worden Integen
deel bijna iedereen heeft leedver
maak nu deze grootsprakenge 
dikke nek een bijzonder hard aan
komend lesje heeft gekregen Dat 
Idi Amin trouwens een oneven
wichtige IS blijkt uit de felicitaties, 
die hij telefonisch overmaakte 

aan de Israëlische generaal Lev, 
die Amin kende van in de tijd, 
toen het Oegandese leger door 
Israëlische militairen getraind 
werd Want Amin is met altijd zo 
anti-lsraelisch geweest als hij 
thans voorwendt 

Momenteel wordt in een Brussel
se bioskoop een film vertoond 
over Amin en Oeganda Hij da
teert van 1974 Op de vraag, wat 
Amin zou doen indien Palestijnse 
luchtkapers hun toevlucht in Oe
ganda zouden zoeken, antwoord
de de Oegandese heerser met 

een brede glimlach, dat ze wel
kom zouden zijn i Ongeacht 
Amins' bemiddeling om een eer
ste groep gijzelaars in vrijheid te 
stellen, bevestigt dit antwoord uit 
tempore non suspecte de Israëli
sche beschuldiging, dat Amin on
der een hoedje met de kapers 
speelde In datzelfde vraagge
sprek zei Amin nog, dat de reizi
gers bepaalde risico's nemen bij 
het kiezen van bepaalde lucht
vaartmaatschappijen en dat ze 
dus zeker moesten spelen Bij 
voorbeeld door met Air France 
te reizen 

De UNO-veiligheidsraad heeft fei
telijk mets kunnen doen in de 
klacht van Amin tegen Israel we
gens schending van het Oegande
se luchtruim De grote westerse 
mogendheden zijn deze keer met 
van schnk voor de « Arabische of 
Afnkaanse woede» weggekro-
pen Hun veto neutralizeerde de 
klacht tegen Israel en de Sovjets 
zouden het zelfde doen tegen
over een motie waarbij Oeganda 
zou benspt worden Er kan dus 
formeel ook geen sprake zijn van 
een veroordeling van Oeganda 
wegens quasi-bestendige schen
ding van de mensenrechten 

Amin zocht een afleiding voor de 
door hem en zijn fameus leger 
ondergane vernedenng door Ke
nia van medeplichtigheid te be
schuldigen Maar ook hier deed 
de Oegandese baas Ganzen-
donk een slechte keus Jomo 
Kematta (eens de gevreesde Ma-
oe-Maoeleider) is geen kat om 
zonder handschoenen aan te pak
ken HIJ draaide reeds de benzine-
kraan toe waardoor Amin een 
tweede keer door de knieën ging 
Wie Afrika enigszins kent weet 
dat herhaald prestigeverlies in Af-
nka dodelijk kan zijn 

Een en ander illustreert ten slotte 
de toenemende Afrikaanse ver
deeldheid (in de Arabische we
reld IS het met Libie, Libanon en 
de Palestijnen al met veel beter 
gesteld] Europa staat er dan 
toch beter voor al is deze vast
stelling maar een magere troost 
bij de tergend langzame slakken-
gang op de weg naar de Europe
se integratie Een politiek huzaren
stukje zou wellicht ook hier heil
zaam zijn Of daarmee ook een 
begin van georganizeerd verzet 
tegen de plaag van de luchtka-
pingen gemaakt wordt, moeten 
we afwachten, te meer daar men 
jundisch gezien nog zeer zwak 
staat een echt begin zou het aan
zienlijk verzwaren van de straffen 
op kapingen en vooral op gijze
ling zijn 

DE V E R E N I G D E STATEN, 
200 JAAR EXPANSIE 

In het naar de « Virgin Queen », Eli
sabeth I genoemde Virginia werd 
in 1607 de eerste Engelse kolonie 
in Amerika gesticht Uit deze ne
derzetting heeft zich een staat 
ontwikkeld die tweehonderd jaar 
na de onafhankelijkheidsverkla
ring [4 juli 1776) ongeveer tien mil
joen vierkante kilometer groot is 
(ruim 300 maal Nederland of Bel
gië) en 214 miljoen inwoners telt 
Na verloop van tijd ontstond bij 
de kolonisten het streven zich 
van het moederland onafhanke
lijk te maken In de zogenaamde 
Amerikaanse Vrijheidsoorlog, 

moesten de Britten uiteindelijk 
het onderspit delven Het bestaan 
van de Amerikaanse republiek 
werd door de Vrede van Versail
les (19 april 1783) officieel be
krachtigd De Unie van 13 staten 
koos in 1789 George Washington 
tot president Zijn opvolger Jeffer
son kocht van Napoleon in 1803 
het zogenaamde « Louisiana-terri-
torium " Het grondgebied van de 
Unie werd daardoor ongeveer 
dubbel zo groot Inmiddels was 
de grote trek naar het westen 
begonnen Naarmate de expansie 

toenam, ontstonden nieuwe sta
ten die al spoedig tot de Unie toe
traden Tijdens de onderhande
lingen, die in 1818 met Engeland 
werden gevoerd, kwam men over
een, dat de grens met Canada 
langs de 49ste breedtegraad zou 
lopen Door aankoop van Spanje 
verwierven de Verenigde Staten 
Florida en West-Flonda (1819) 

In de trek naar het westen botste 
men aanvankelijk op Indiaanse 
stammen die vrijwel werden uitge
roeid daarna had men af te reke
nen met Mexicanen, die het niet 
zomaar namen, dat de Ameri
kaanse kolonisten hun provincie 
Texas inpalmden Het kwam tot 
een strijd die twee jaar zou duren 
en die eindigde met een volledige 
Mexicaanse nederlaag, waardoor 
Mexico met alleen Texas, maar 
ook het gebied dat de huidige sta
ten Nieuwe Mexico, Arizona en 
California omvat, aan de Verenig
de Staten moest afstaan Oregon, 
in het noordwesten, werd in 1846 
door een overeenkomst met 
Groot-Brittannie bij de Verenigde 
Staten gevoegd De aankoop van 
Alaska in 1867 van Rusland en de 
aanhechting van Hawaï in 1898 
rondden het geheel af 

UNITED STATES 1776-1976 

^ ^ ^ Florida verdrag met Spanje (1819} 

• j " 'V" "I Texas veroverd op Mexico (1845) 

I I Oregon verdrag met Crool Briltanniè (1846) 

\ ' , ,\ Algeslaan door Mexico (1848 1853) 

1845 Jaar van toetreding tot de lederatie 
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DIT MOET 
TOT OPSTAND 
LEIDEN 
De ronde tafel- en andere bespre
kingen rondom het volkeren-
vraagstuk in dit land volgen el
kaar op, gelijken op elkaar doch 
bieden op het eerste gezicht we\-
nig waarborgen voor een funda
mentele oplossing. 
Het is al tekenend dat men nog 
altijd bij de vage betiteling van 
taal- of kultuurgemeenschappen 
blijft in plaats van tot de kern van 
de zaak door te dnngen en te 
spreken van het volkerenvraag-
stuk in dit land. 

Er is het feit dat noch de BSP, 
noch de CVP loskomen van hun 
gewestvorming met drie, destijds 
opgedrongen door de inzake poli
tieke wil sterkere Franstaligen die 
hun overheersing willen besten
digen : met twee fWallonië en 
Brussel] tegen één (Vlaanderen). 

De BSP zegt brutaal dat ze een 
eenheidspartij blijft, wat gepaard 
gaat, zoals altijd voorheen, met 
een door de Franstaligen opgeleg
de politiek. Men ziet het ook aan 
hun « kompromis » : drieledige ge
westvorming en prijsgeven van 
een stuk van Vlaams-Brabant. 
De CVP is, zoals altijd, geniepiger. 
Zij laat de Waalse vleugel, de 

PSC, evenmin ooit los en dus is 
haar eigen programma nooit ern
stig op te vatten. Zo ze de moed 
had de PSC één keer uit de rege
ring te houden dan zou men de 
overmoed van Nothomb en Co 
zien slinken als sneeuw voor de 
zon. 

Maar de CVP mist die moed en 
blijft ondanks wat uiterlijke mislei
ding en vertoon een unitaire par
tij-
Zo dreigt Vlaanderen, de meer
derheid in dit land, van sociologi
sche minderheid dat het altijd 
was, van langs om meer de rol 
van politieke minderheid opge
drongen te krijgen, iets wat erger 
is dan een karikatuur en wel een 
regelrechte hoon, die tot opstand 
moet leiden. 

Het wordt in Vlaanderen meer en 
meer duidelijk dat de traditionele 
partijen het roer maar niet durven 
omgooien omdat de Vlamingen 
erin elke moed missen, elk karak
ter, zelfs maar om te nemen wat 
ze bij vroegere vergelijken heb
ben gekregen. De instinktieve on
rust daaromtrent in Vlaanderen 
wordt van langsom duidelijker. 

De groei van nieuwe radikale 
groepen, het heraanknopen bij de 
radikale Vlaamse Beweging van
wege de studenten, het radikalise-
ringsproces van sommige kuituur-
verenigingen wijzen erop. 
Evenals de scherpe reakties op 
het punt van de gebiedsafstand 
bij het bekendmaken van het plan 
Vaast Leysen, de scherpe rede
voeringen bij het Vlaams Natio
naal Zangfeest en op de IJzerbe
devaart daarop wijzen. 
Men voelt aan dat een nieuwe 
nederlaag zoals te Hertoginnedal 
in 1963 of zoals bij de grondwets
herziening in 1970 dreigend in de 
lucht hangt. En men weert zich 
wanhopig. 

Een nieuw voorlopig vergelijk met 
toegevingen die we moeten doen 
en met zaken die wij in teorie krij
gen en in de praktijk niet, wordt 
niet meer gewenst. Men wenst 
een opmars naar een federalisme 
met twee en anders niets. 

Ten slotte wordt nog een andere 
waarheid van langsom duidelijker. 
De partijen, die de verkiezingen in 
Vlaanderen vrezen, gebruiken de 
gesprekken om de indruk te ge
ven dat ze wel willen maar niet 
kunnen. .Wat ze echter wel kon
den en kunnen is de taalwet toe
passen zoals in de zaak Nols en 
Spaarkas, in de Brusselse KOO's, 
in de Sabena en elders, waar ze 
de wet in handen hebben en ze 
die niet gebruiken. 
Voor men aan tafel gaat zou men 
ten minste moeten zorgen dat 
de wetten worden toegepast. 
Wie kan anders aan nieuwe wet
ten geloven ? 

WimJORISSEN 
senator 

JAGERS 
OP 
JONGE 
MENSEN 
Wij komen nog eens terug op de bru
tale mensenjacht die door rijkswach
ters te paard en rijkswachtinfanterie 
op 27 juni jl. te Schaarbeek werd uit
gevoerd n.a.v. de TAK-betoging. Hier
onder volgt een gedetailleerd relaas 
van de feiten, waaruit blijkt dat de 
rijkswacht zich daar — alle mooie 
public-relations-slogans ten spijt — 
biezonder hatelijk en gewelddadig 
heeft aangesteld. Wij herhalen te
vens onze vraag van vorigeweek: 
wie gaf het bevel tot deze brutale 
mensenjacht ? 
Een eerste groep betogers v\/erd aan 
het Collignonplein onmiddellijk ont
haald op waterkanonnen, die op de 
groep betogers inreden zonder afrem
men. De vluchtende mensen werden 
in de rug door ruiterij gechargeerd 
Aan de achterzijde van het Schaar-
beekse gemeentehuis zaten toen nog 
ongeveer 150 betogers op de grond. 
Opnieuw kreeg de ruiterij het bevel te 
chargeren op die zittende mensen, 
mannen, vrouwen en kinderen. 
Terwijl de groep uiteenvluchtte, wer
den zij door de infanterie beestachtig 
in de rug aangevallen en geslagen. 

De betoging is dan uiteengevallen in 
drie a vier groepen. Stelselmatig werd 
iedere groep aangevallen door de rui
terij. Groepjes, die langs het voetpad 
aftrokken, werden aangevallen door 
kavaleristen, die hun lange en gevaar
lijke zwiepstokken met volle geweld 
op hoofden en lichaam van de beto
gers lieten neerkomen. 
Een kleine groep (50 betogers hoog
stens) werd met traangasgranaten be
schoten en dit bij zo'n hitte. 
Na iedere charge van de kavalerie, 
volgde een aanval-in-regel van de 
infanterie. Liefst werd er met de 
geweerkolven op los geslagen in het 
aangezicht en op het hoofd, of tussen 
de benen geschopt en met de gewe
ren geslagen. 

Uiteindelijk hergroepeerden de over
gebleven betogers zich aan het Liedts-
plein Om een einde te stellen aan de 
incidenten, werd door de leiding van 
de betoging een eigen kordon ge
vormd Aan de betogers werd ge
vraagd samen te blijven en op het 
voetpad plaats te nemen Tevens 
werd een wagen uitgestuurd om de 
autobussen op te halen. 

De luitenant, bevelvoerend officier 
van de kavalerie, gaf zijn akkoord om 
aldus een einde te stellen aan de beto
ging. 
Terwijl dit akkoord aan de betogers 
werd uitgelegd, en zij rustig stonden 
te luisteren, werden zij door diezelfde 
kavalerie plots aangevallen en uiteen
gedreven I 

Gezien het totaal onverwachte van 
deze aanval, vielen hier de zwaarste 
slachtoffers: een neusbreuk, een 
breuk van de oogkast, een zware en 
verschillende lichtere hersenschuddin
gen, een armbreuk, een kniebreuk 
(hoefslagen — tot tweemaal toe reed 
een ruiter over en op een liggende 
betoger!), een gekwetste meniscus, in
wendige bloedstortingen, enzomeer 

Het geheel van deze «demonstratie» 
van de «de rijkswachter. Uw 
vriend . >• werd door verschillende 
van die heren begeleid met termen als 
«zwart gespuis, smeerlappen» en 
vooral «krapuul» Het woord «kra-
puul» werd vooral met overtuiging 
gebruikt door hogervermelde luite

nant, bevelhebber van de kavalerie.. 
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ARGUMENTEN 
VOOR HET ENGELS 
ALS TWEEDE TAAL 
Op 1 september herbegint de school. De ouders van die leerlingen 
die hun eerste jaar M.O. (Ie observatiejaar) zullen aanpakken, moe
ten meteen een tvt/eede taal voor hun zoon of dochter kiezen. Een 
belangrijke keuze, aangezien ze geldig blijft voor alle volgende school
jaren van het kind en bepalend voor zijn toekomst 
Sinds de ministeriele voorschriften van 15 januari 1971 kan men in 
het hele secundair onderwijs voor de tweede taal kiezen tussen 
Frans, Engels en Duits. Het onderwijs in de tweede landstaal moet 
worden georganizeerd ongeacht het aantal ingeschreven leerlingen, 
maar wat het Engels betreft is een minimum van acht leerlingen ver
eist Zodra echter met een groep Engels tweede taal in het eerste 
jaar M O wordt gestart, moeten de leerlingen van deze groep Engels 
verder als tweede taal kunnen volgen tot aan het einde van het mid
delbaar onderwijs, zelfs al zakt hun aantal intussen tot onder acht 
In het artikel «Frans of Engels als tweede taal?- (Persoon en 
Gemeenschap, februan 1968) schrijft de heer J.J. Dambre, inspek-
teur Nederlands, thans kabinetsattaché van minister De Croo. «De 
Vlamingen zijn op internationaal gebied op weg een allerbelangrijkste 
trein te missen als ze niet konsekwent voor Engels als tweede taal 
kiezen!» 
Waarom ? 

1 Engels is ontegensprekelijk een wereldtaal, tot in elk werelddeel 
verspreid. Met Frans blijven we beperkt tot 85 miljoen mensen, terwijl 
we met Engels een half miljard engelstaligen kunnen bereiken en nog 
eens een miljard die het begrijpen of ook nog spreken. Door Groot-
Brittannies toetreding tot de EEG wint het Engels voor ons nog nieer 
aan belang. 
2. Engels sluit nauwer aan bij onze moedertaal. Woordenschat en 
zinsbouw liggen onze leerlingen beter (vooral van belang voor de 
groep die minder aanleg voor talen heeft). Het gaat echter niet op te 
beweren dat iemand die Frans als tweede taal gekozen heeft en 
Engels als derde, na drie jaar evenveel Engels zou kennen als een 
leerling(e) die Engels als tweede taal koos. Alleen al het verschil in 
aantal lesuren verhindert zoiets. Bovendien wordt Engels 3 op een 
andere manier aangepakt dan Engels 2. 
3. Engels is de taal bij uitstek voor handel, ekonomie, scheep- en 
luchtvaart, en als zodanig van groot belang voor verdere studies in 
die richtingen. De meeste wetenschappelijke publikaties verschijnen 
in het Engels en de gangbare technische woordenschat is voorname
lijk op het Engels gebaseerd. 

AKTIE 
BRUSSEL 
10-10 

Het VU-sekretariaat 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 
ACHTSTE LIJST 
Gaston Govaerts, St.-Truiden 
Kamiel Quinteleer, Schendelbeke 
F.V., Mechelen 
Jeanne Thieiemans, Zaventem 
Marcelle Spittaels, Heverlee 
Gerard Blaton, Wachtebeke 
VU-Roosdaal 
VU-Haacht 
vu-Dender West 
VU-Zedelgem-Veldegem 
Simone Van Der Westerschelde, Schoten 
Th. Willemijns, Dilbeek 
R.P., Antwerpen 
Herman Dieu, Wetteren , 
Desire Vandezande, Brussel 
Nicolas Schepers, Genk 
Totaal achtste lijst 
Algemeen totaal 

1.000 
600 
300 
500 
100 
500 

1.000 
1.000 
2.000 

500 
1.000 

100 
500 
500 

1.000 
200 

10.800 
319.900 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - w/astafels 

en waskussens - kinderkleding. 

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

kampingartikelen - turngerei. 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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Wii ontvangen graag brieven vat 
onze lezers als ze ondertekend ziin:; 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- ep smaad-
brieven De andere pub l iceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
j s niet noodzakeli jk de onze 

De redaktie 

V M O OP DE FOOR 

Als lezer van uw weekblad vind ik 
het spijtig dat ook u zich inlaat, 
net zoals vele andere kranten 
met het publiceren van leugenach
tige en volkomen foutieve indruk
ken, dit i v m de aktiviteiten rond
om de Antwerpse foor jongstle
den 
Om te beginnen hebt u gewoon 
nageaapt wat een anti-Vlaamse 
krant geschreven heeft Ook wist 
ik met dat u bestond uit een hoop
je strooplikkers ten aanzien van 
de heer Sc>iiltz en andere bezige 
bijen die de wandluizenplaag 
nooit te boven zullen komen 
Wat dus die fooraktie betreft wil 
ik voor het laatst een juiste ( d w z 
niet vervalste noch opgeschroef
de) versie geven van het gebeur
de 
Drie V M O - l e d e n zijn, voor de 
eerste «nachtelijke raid», gaan 
praten met de eigenaar van het 
ifoorkraam Laatstgenoemde 
heeft toen gezegd i v m de eenta
lig Franse teksten, dat Antwerpen 
franstahg is, dat niemand zich hier
mee hoeft te bemoeien Dit werd 
bijgetreden door een werknemer 
van de man in kwestie, die via de 
microfoon, de dne V M O-leden 
uitlachte en ze verweet voor on
nozelaars 

Geachte redaktie, dit nam de 
V M O met, mocht u in dit geval 
verkeren, u zou dit ook met ne
men I De eentalig Franse teksten 
werden aldus, twee dagen nadien 
beklad Wat het sprookje van 
« De leeuw en het aapje » betreft, 
dat IS natuurlijk iets dat men aan 
kinderen kan vertellen maar met 
aan de pers dacht ik, alhoewel 
iedereen bijna de indruk gegeven 
heeft, van een aangeboren kinds
heid te bezitten 

Een «tweede raid» was het ge
volg van aangehechte kranteknip
sels, die mets dan leugens bevat
ten, en die aldus prompt verwij
derd werden door twee echtpa-
.ren Het zijn deze mensen die 
door een stel belhamels van de 
foor, afgeklopt werden met ijze
ren staven, knuppels e d Het is 
nog met genoeg dat de eigenaar 
munt wilde slaan uit een dwerg 
die nauwelijks te eten knjgt, aap
jes die ondervoed worden en 
alzo sterven en leeuwewelpen 
waar met op gelet wordt, dat 
deze man dan ook nog de Vlaam
se Zaak als een trekpleister aan
z a g ' 

Het geweld dat toen gebruikt 
werd was het gevolg van de drei
gende houdingen die de foorkra
mers geuit hebben tegen een aan-
•tal V M O-leden 

B D P , Antwerpen 

2£ bullen HeM /v/e^f*wW 

De PSC zal op 10 oktober de bondge
noot zijn van de « Vlaamse» CVP te 
Brussel-stad De andere Vlamingen 
(uit VU, BSP en PVV) staan op een 
gemeenschappelijke Vlaamse lijst 

ZUID-AFRIKA (1) 

Het IS duidelijk dat achter de 
recente onlusten in Zuid-Afrika 
meer schuilt dan de ontevreden
heid van scholieren over het op
leggen van een taal In het ver
band van de gebeurtenissen 
wordt ook deze aanleiding gezien 
als een uiting van de verdrukking 
die de zwarten daar van de blan
ken te verduren hebben 
Maar het kan zijn nut hebben, 
daar even op in te gaan 
Vooreerst lijkt het nogal kinder
achtig, scholieren van het middel
baar onderwijs [aanvankelijk al
leen van het lager middelbaar) te 
laten uitmaken welke schoolvak
ken, zo ook welke talenkennis, 
hen in hun later leven nuttig zal 
zijn 
Meer ten gronde njst de vraag of 
het zo IS dat de Afrikaanders hun 
taal aan de zwarten willen opleg
gen De toestand ziet er als volgt 
uit In het lager onderwijs is de 
voertaal op school telkens de 
moedertaal (dus bv Xhosa of 
Zoeloe of Afnkaans of Engels) 
In het middelbaar onderwijs is het 
voor iedereen Engels en Afri
kaans, teoretisch 50/50 in de 
praktijk en meer bepaald rond 
Johannesburg is het in de scho
len voor Bantoes 90 % Engels 
tegen 10 % Afrikaans Dit is de 
regeling in het zgn blanke gebied 
De «thuislanden»regelen hun on-

DOSFELINSTITUUT 

^ 

DIAMONTAGE : DE GEMEENTE, BOUWSTEEN 
VOOR EEN FEDERAAL VLAANDERER 

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

INLICHTINGEN Dosfelinstituut, Tnbunestraat 14, 1000 Brus
sel Tel 02/2191202 (doorlopend van 8 u 30 tot 16 u 3C^ 

derwijs zoals zij dat verkiezen In 
feite passen zij daar een stelsel 
toe waarbij gedeeltelijk de Ban-
toe-moedertaal als voertaal gebe
zigd wordt, gedeeltelijk (soms 
reeds m het lager onderwijs) het 
Engels 
Vanuit nationalistisch standpunt 
IS de toestand in de middelbare 
scholen voor Bantoes verkeerd 
Zoals het nu gaat worden deze 
Bantoes grotendeels verengelst 
en voor een klem beetje verafri-
kaanst Misschien zijn de Bantoe-
talen nog met geschikt om er de 
(westerse) wetenschap in mede 
te delen Een overgangsregeling 
moedertaal-Engels of moeder
taal-Afrikaans, met op lange ter
mijn het wegvallen van de blanke 
taal (tenzij als vak) ware konse-
kwenter De kritiek die men op 
het stelsel kan hebben is dat het 
met ver genoeg gaat in de nch-
I n g van de apartheid i 
Merkwaardig is in elk geval dat 
het zo weinig onderwezen Afri
kaans te kijk gezet wordt als « nut
teloos» en als «taal van de ver
drukker » 
Het argument van de nutteloos
heid doet onwillekeurig denken 
aan Belgische toestanden In Bel
gië verwerpen vele Walen de stu
die van het Nederlands omdat 
het toch maar een kleine taal is, 
waar zij mets meer kunnen mee 
aanvangen buiten Benelux Ook 
zij verkiezen 't Engels En menig
een verklaart, de verplichte stu
die van het Nederlands te erva
ren als een veeg teken van de 
zgn vervlaamsing van België 
ZIJ verliezen graag uit het oog dat 
de noodzaak, een taal te leren, 
vooral bepaald wordt door de 
konkrete mensen met wie men 
samenleeft Dit zijn m a w de an
derstalige buren, ook als zij een 
klein[er) volk vormen, dit zijn 
vooral de anderstalige landgeno
ten, met wie men samen in een
zelfde staat woont Dit is waar 
wanneer het Vlamingen betreft 
en dit IS ook waar wanneer het 
Afnkaanders betreft En wij willen 
daar gnf aan toevoegen ook de 
blanke Zuid-Afnkanen hebben als 
plicht, een of meer Bantoe-talen 
te leren 

't Argument van de verdrukkers-
taal IS zonderling Wij zouden 
begrijpen dat de Bantoes middel
baar onderwijs in eigen taal eisen 
W I J zouden hen daann trouwens 
steunen Maar blijkbaar gaat het 
daar met om Dat eisen zij met Zij 
eisen alleen de verwijdenng van 
het Afrikaans, zodat het middel
baar onderwijs louter in het En
gels kan worden gegeven Is het 
Engels dan geen blanken-taal '^ Is 
het Engels met de taal van de 
overheerser ? 
Overal ter wereld waar Engelsen 
geheerst hebben (en dit is inder
daad nagenoeg «overal») heb
ben ZIJ dadelijk de bovenlaag, 
soms zelfs de middenlaag van de 
inheemse bevolking zonder enige 
terughoudendheid verengelst Als 
men ooit van een «impenum » en 
van «impenalisten » heeft kunnen 
spreken, was het toch wel van 
dat van de Engelsen Ook Zuid-Af-
nka hebben zij veroverd, op de 
Boeren en op de Bantoes Zij heb
ben zich daar nooit anders dan 
«apart» gedragen ook nu met 
De Afrikaanders echter hebben 
de kaas gegeten Omdat zij de 
bestaande politiek van apartheid 
teoretisch onderbouwd hebben 
en er ook een positieve richting 
aan gegeven die nooit, in geen 
enkele ex-kolome door Engelsen, 
andere blanken of met-blanken in
geslagen werd het wellicht on
toereikend maar toch vrijwillig en 
principieel prijsgeven van macht, 
grondgebied en geld in een po
ging om het samenleven van vele 
volkeren en rassen in een staat 
op een andere wijze te doen ver
lopen dan door versmelting en 
bovendrijven van de grootste 
groep K J 

ZUID-AFRIKA (2) 

Ik stel er prijs op onze stichter
voorzitter en senator Frans van 
der Eist te feliciteren met zijn 
hoogstaande en waardige tussen
komst op de senaatszitting van 
23 dezer bij de bespreking van de 
begroting van buitenlandse zaken 
en naar aanleiding van de gebeur
tenissen in Zuid-Afnka Dat was 
de taal van een echte volksnatio-
nalist 

In het « Beknopt Verslag » blz 984 
lees ik, tot mijn groot ongenoe
gen, onderaan in kursief «Ap
plaus bij sommige leden van de 
Volksunie» (onderlijning van mij) 
De wouldbe-nationalisten (méér 
internationalist, dan nationalist i) 
in de senaatsfraktie van de V U 
die blijkbaar met akkoord waren 
met de inhoud van deze tussen
komst en zich ostentatief ont
hielden van applaus, zijn met op 
hun plaats in een Vlaams-nationa-
le partij 

Ik raad deze heren aan eens aan
dachtig het feitenmateriaal, ge
bundeld in het uitstekend werk
stuk «Een kijk op Zuid-Afrika» 
van hun fraktieleider Wim Joris-
sen over Z A in te studeren Ook 
de lektuur van de Gazet van Ant
werpen, het enig Vlaams dagblad 
dat objektieve voorlichting geeft 
over het Zuidafrikaans rassenbe-
leid, kan ik hen aanbevelen Wel
licht zouden zij dan tot het inzicht 
komen dat Z A het laatste bol
werk IS van orde en welvaart in 
het uiterste zuiden van dit chaoti
sche en onveilige Afnkaanse we
relddeel Een warboel van staat
jes en stammen, door een onver
antwoorde en voortijdige dekolo
nisatie, overgeleverd aan machts
wellustelingen en zwarte despo
ten, die het geld van de ontwikke
lingshulp misbruiken voor eigen 
pronk en praal, voor zinloze bewa
pening en de vorming van leger
tjes terroristen om, wat nog over
blijft aan welvaartlanden onder 
blank beheer, te overrompelen en 
er de chaos te vestigen tot meer
dere eer en glorie van de Sovjet
unie L V d W , Oostende 

ZUID-AFRIKA (3) 

Ondanks de zware hitte voelde ik 
koude rillingen over mijn rug lo
pen toen ik in WIJ van 1 juli las 
dat Senator Van der Eist voor
stander IS van een «vreedzame» 
ontwikkeling in Zuid-Afnka 

Gaarna zou ik van deze politicus 
(en van de V U als partij) verne
men wat hij daarmee precies 
bedoelt, als hij rekening houdt 
met het feit dat de Bantoes ( ± 
60 % van de totale Zuidafrikaan-
se bevolking) nauwelijks in het 
Parlement vertegenwoordigd zijn 
en dat de zo geroemde « geschei
den ontwikkeling» van de heer 
Vorster enn bestaat die Zwarten 
in reservaten (thuislanden) te 
stoppen die ± 1 3 % van Zuid-
Afrika's totale landoppervlakte 
beslaan 

Als Vlaming voel ik persoonlijk 
zeer scherp aan wat het moet 
betekenen voor die zwarte Zuid-
afnkanen om op zo'n mensont
erende wijze te worden gediskrimi-
neerd en verdrukt 

J V V , S t - K r u i s 
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«Vakantie Spanje Appartement 
voor zes personen vrij van -partikulier 
Costa Dorado Zandstrand Maand 
augustus Tel 053/21 2911 » N75 

Jonge man, bouwkundig tekenaar, le
gerdienst beëindigd, zoekt aangepast 
werk, eender waar in Vlaanderen 
Zoekt aangepast werk in het Limburg
se jonge man, 21 jaar, diploma 
A 6/A 1 distributie legerdienst beëin
digd op 1 november a s Zich wenden 
volksv E Raskin, Ursulastraat 1 te 
3745 Eigenbilzen (tel 011/412454) 

N-81 

Jonge dame, 16 jaar lager middelbaai 
onderwijs diploma steno-daktylo, 
zoekt passende betrekking Schrijven 
of telefoneren senator Wim Jorissen 
Louisastr 31 2800 Mechelen, tel 015/ 
413596 

Jonge man diploma sekretariaat-
-H moderne talen zoekt passende be

trekking Schrijven of telefoneren 
015/413596, W Jonssen, Louisa-
straat 31,2800 Mechelen N82 

Zoeken werk in Groot-Gent 
— Boekhouder, 58 jaar, op hooqte 

sociale wetten en BTW 
— Stafmedewerker bij vormingscen

trum 33 jaar, talrijke diploma's en 
referenties 

— Jonge dame 19 jaar diploma 
menswetenschappen en dactylo
grafie 

Zich wenden Senator Oswald Van 
Ooteghem, Rode-Kruisstraat 7, 9219 
Gentbrugge, tel 091 /30 72 87 N 83 

Zoeken een aangepaste betrekking 
1 16-jarige jongedame (bij voorkeur 

hulp in de administratie) 
2 21 -jange jongedame, diploma - kan

toorwerken » met ervanng in boek
houden (correspondentie) 

3 18-jarige jongedame, diploma hoge
re beroepsopleiding (bureelwerk) 

4 Kinderverzorgster met 2 jaar erva
nng in een tehuis voor lichamelijk 
gehandicapten 

Voor verdere inlichtingen volksver
tegenwoordiger dr Jef Valkeniers, Ni-
noofsesteenweg 11,1750 Schepdaal 
Tel 02/5691604 N84 

Centrum van Bijzondere Gezond
heidszorg zoekt aktieve en belang
stellende personen die hun burger
dienst als gewetensbezwaarden wil
len verrichten in dit interessante ka
der Bijzonder wordt uitgekeken naar 
mensen met het diploma lichamelijke 
opleiding, ervanng in jeugd- en andere 
verenigingen, voor allerlei revalidatie-
werk, ontspanningsbegeleiding, bezig
heidstherapie, enz 
De aandacht van de kandidaten 
wordt er op gevestigd dat 
1 het Centrum in Brabant gelegen is 
2 dat de kandidaten die zich verbin

den in dit soort werk slechts 
16 1/2 maand dienst dienen te ver
vullen 

Kontakt via Kamerlid Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 3020 Herent te
lefoon 016/22 9642 - liefst om 9 u s 
morgens N85 

WIE KAN VOLGENDE MENSEN 
AAN WERK HELPEN •? 
• MEISJE (19 jaar) met ervanng als 
bediende en telefoniste 
• MEISJE (18 jaar) diploma hoger 
sekundair onderwijs ekonomische, 
grote onderscheiding daktilografie 
• Jongeman (20 jaar) foto- en film-
technikus 
• Gekwalificeerde arbeider-drukke-
nj (25 jaar ervaring) 

Graag antwoord aan Maunts Van Lie
dekerke, redaktie «WIJ» tel 
02/2194930 N86 

Senator E de Facq, Europalaan 11, 
9820 St -Denijs-Westrem heeft 
1) een vakature voor een verzeke-
ringsinspekteur in Oost-Vlaanderen 
2) Werkzoekenden 
— medische sekretaresse 21 j 
— handelssekretans hogere graad, 
20 j 
— Belangstellenden gelieven zich 
schriftelijk in verbinding te stellen N87 
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ANTWERPEN 

—Jensen 
nit E£N stnk 

stemmen 

ANTWERPEN (arr.) 

Bovenstaande propagandatekening 
te verkrijgen 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 

MEDEDELING VAN 
SENATOR JORIS3EN 

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

In de maand augustus zijn er geen 
zitdagen voor sociaal dienstbetoon 

ANTWERPEN (Stad) 

KANDIDATENLIJST 
1 Schiltz Hugo, 2 Bergers Gerard , 3 
De Bouvre Ray 4 De Lie Staf, 5 
Viaene Anita 6 De Ryck Gerda, 7 
Coveliers Hugo , 8 Willockx Wilfried , 
9 Loete Bob, 10 Mevr Maes-De Rid
der , 11 Hennissen Luc, 12 Matthees-
sens Karl, 13 De Laet Frans, 14 
Mevr Ballet G (echtg Van Splun-
der) 15 Brugmans Rudi, 16 De Boel 
Luc, enz 49 Mevr Monseur-Kes-
sens Mia, 50 Wagemans Herman , 
51 De Bruyne Hector 

VAKANTIE SEKRETARIAAT 
Het sekretariaat zal gesloten zijn tot 
en met 5 aug Bnefwissehng birjft 
beantwoord Voor dringende aangele
genheden, tel W Willockx 37 22 70, J 
Moens 38 56 87, Bergers G 33 91 65, 

De Bouvre R 190257, Viaene 
371537, De Ryck 359409, De Laet 
386692 Monseur 2791 14 
VUJO 
Kontaktadres Mej De Motte, Vene-
zuelastr 6/91 - 2030 Antw tel 
422684 of Brugmans R, Kruishof-
straat 144/129 - 2020 Antw Tel 
278088 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Wie lid wil worden van de Volksunie, 
gelieve zich in verbinding te stellen 
met het VU-sekretariaat, Geesten-
spoor 72 Ekeren Tel 410441 
Wie abonnent(e] wenst te worden op 
« WIJ » gelieve zich eveneens te wen
den tot het VU-sekretariaat of tot een 
bestuurslid Abonnementsprijs vanaf 
augustus tot einde 1976 250 fr 

ANTWERPEN 
KOMMISSIE 

VAN 
OPENBARE ONDERSTAND 

Plaatsen van bode-autobestuur
der 

De bediening van bode-autobe
stuurder wordt open verklaard 
Aanvangswedde 23 258 fr of 
24025 fr bruto per maand, naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
Zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardtoelage 
Er zal een vergelijkend examen 
worden ingericht, waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur van 
3 jaar, die zal aanvang nemen bij 
de benoeming van de eerst in 
aanmerking komende kandidaat 
der werfreserve 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereikt hebben en de 
leeftijd van 40 jaar met overschre
den hebben op 6 81976 Toepas

sing der wetten van 381919, 
2751947 en 2771961 
De kandidaten moeten het bewijs 
leveren van 3 jaar praktijk als 
autobestuurder, en in het bezit 
zijn van een geldig rijbewijs B* 
De kandidaten dienen een getuig-
schnft van goed zedelijk gedrag, 
bestemd voor openbaar bestuur, 
in te leveren en een militieattest 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichting is van 
toepassing 
Inschrijvingsrecht 120 fr. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te be
komen op de 7e Afdeling/Perso
neelszaken van de Commissie 
van Openbare Onderstand van 
Antwerpen, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (Tel 0 3 1 / 
32 9835 en 3109 70) 
De aanvragen dienen op het 
Secretariaat, Lange Gasthuis
straat 33, Antwerpen, to^geko-
men te zijn uiterlijk op 681976 

11 JULI 

De voorzitter van de VTB-VAB hield in drie Vlaamse 
provincies een vijftal elf julitoespraken en stelde overal, 
behalve een zeer bevredigende opkomst — trots het 
tropische weder — een sterke strijdlust vast bij zijn toe
hoorders 
Volkomen onpartijdige en onafhankelijke machtige bon
den als de VTB-VAB kunnen zich slechts verheugen in 
de eendrachtige strijdvaardigheid die alle bewuste Vla
mingen thans kenmerkt 

GEMEENTE EDEGEM 

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen maakt 
bekend dat een plaats van geschoold werkman B-hovenier 
wordt openverklaard en een werfreserve wordt aangelegd. 
Aanvangswedde : (bruto) 21 226 fr te verhogen met haard-
geld 1 534 fr voor gehuwden of 767 fr voor ongehuwden) 
Algemene voorwaarden: 18-40 jaar, Belg, militieverplich-
tingen volbracht, goed zedelijk gedrag, medische goedkeu-
nng, diploma van lager secundair technisch onderwijs (tuin
bouw of gelijkwaardig), 1 jaar vakpraktijk 
Aanvragen . Eigenhandig geschreven, uiterlijk op 26 juli 1976 
op een postkantoor afgegeven, vergezeld van volgende 
bewijsstukken geboorte-aktie, nationaliteitsbewijs, militiege-
tuigschrift, bewijs van goed gedrag en zeden, eensluidend 
verklaard afschrift diploma, bewijzen van vakpraktijk, en 
medisch getuigschrift afgeleverd door het Provinciaal Insti
tuut voor Hygiene, Nationalestraat 155, Antwerpen 
Verdere inlichtingen : gemeentesekretanaat, tel 5701.18. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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De laatste zittingen van de Ka
mer — de Senaat was reeds een 
week eerder met reces — ston
den vooral in het teken van de 
haat-liefde-verhouding tussen 
CVP en BSP, deze keer gepolari
seerd op de vijandschap tussen 
minister De Saeger en ex-BSP-
voorzitter Jos Van Eynde Een 
weinig verheffend spektakel 

Onze fraktie kwam nog een paar 
keer tussenbeide VU-kamerlid 
Baert was het namens zijn fraktie 
ermee eens, dat het ontwerp 
over het beheer met bijstand 
terug naar de kommissie zou ver
wezen worden 
Tijdens het debat over het wets
ontwerp betreffende het politiek 
verlof was Mevrouw Nelly Maes 

het er niet mee eens dat het per
soneel van het vrij onderwijs uit 
het ontwerp werd verwijderd Ze 
vond overigens dat de ideolo
gisch of filosofisch geëngageerde 
instellingen uit zich zelf geloof
waardig genoeg moeten zijn, zo
dat hun personeel doodeenvou
dig met op de idee zou komen, 
kandidaat op een anders genchte 
politieke lijst te staan 
Hetzelfde kamerlid verwonderde 
er zich over — dat gebeurde bij 
de aanvang van het antwoord 
van premier Tindemans — dat de 
h Tindemans in de Senaat een 
onheuse houding tegenover VU-
senator Coppieters had aangeno

men De premier had de h Cop
pieters verweten, een trauma van 
het onderwijs (onze senator was 
lange tijd leraar) te hebben over
gehouden, wat hem met alleen 
een scherpe repliek van de h 
Coppieters bezorgde doch ook 
weinig vleiende opmerkingen van 
niet-VU-senatoren Dit belette 
evenwel met dat de VU-fraktie 
het ontwerp goedkeurde, nadat 
VU-kamerlid De Beul nog het 
door de VL)-fraktie overgenomen 
amendement had verdedigd 

VRAGEN OVER HET LEGER 

Op vraag van VU-kamerlid Mat-
theyssens over de pogingen tot 

verfransing van Vlaamse leger
eenheden antwoordde minister 
Vanden Boeynants dat het doku-
ment in kwestie een studie en 
geen uitvoeringsbeslissing is Het
zelfde kamerlid ondervroeg de mi
nister ook over de zwendel in mili
taire vrijstellingen De h Vanden 
Boeynants verzekerde de inter-
pellant, dat de openbare mening 
te gepasten tijde zou ingelicht 
worden over het verder verloop 
van deze onverkwikkelijke zaak 
En daarmee is voor ons meteen 
de parlementaire kous af We 
komen terug met onze rubriek 
over het Parlement begin okto
ber, (re) 
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(M.v.L) De vakantie woedt. Aan 
zee is alles volzet. De zon speelt 
van harte mee, de verfrissende 
bries staat op het programma, Het 
stuk is kompleet. 
Op de wegen rijden de wagens 
naar zee, de bossen van de Arden
nen, de speeltuinen, de safari's. De 
pik-nik en de frisdranken in de 
koelkoffer, de appels in een natte 
handdoek, zo is Vlaanderen op z'n 
best. 

Morgen vertrekt mijn buur en fami
lie naar het Zwarte Woud. Zij heb
ben daar een gasthof op de kop 
getikt. Het zal een feest worden 
ginds met veel tochten door de 
koele bossen. Daar houden ze 
allen van. 

WEGWIJZER 
Voor het wegrijden brengt buur
man zijn goudvis want die kan niet 
mee, die heeft elke dag zijn portie 
schiifertjes nodig. Als buurman te
rug is breng ik hem mijn kanariepiet. 
In naam van de beesten. 

Als mijn buurfamilie wegrijdt is het 
nog wat mistig, de wind fluit rond 
de bagage op het wagendak. 
Maar eens goed en wel het land in 
schijnt de zon dat het een lieve 
lust is. 

Een andere buur trekt vanavond 
nog naar de Provence. Hij weet 
daar een schaduwrijk plekje niet 
ver van de Pont du Gard. 

Hij rijdt liefst in de nacht wanneer 
alles rustig en stil is op de weg en 
zijn vrouw en kinderen naast hem 
slapen. De wagen staat vertrek
kensklaar voor de deur. De kinde
ren weten geen weg met hun 
zenuwachtigheid. Het wordt maar 
langzaam avond, maar dan komt 
het grote ogenblik. Het donkert al 
wanneer zij de eerste wijzer Parijs 
zien. 

De gepensioneerde overbuur 
spoort morgen naar Bouillon. Dat 
doet hij nu reeds jaren, altijd het
zelfde hotelletje, altijd dezelfde 
wandelingen langs de Semois, 
daar voelt hij zich zo lekker van. 
Morgenvroeg vertrekt hij met de 
eerste trein met zijn witte linnen 
pet op, zijn wandelstok en zijn foto
toestel. Steevast valt over een 
paar dagen een postkaart in mijn 
brievenbus: alles zeer wel. Remi... 

De familie van mijn vriend Frans 
houdt het bij eendaguitstapjes. 
Vandaag Brugge en het Bou-
dewijnpark, morgen Bokrijk en het 
automuzeum, zondag Middelheim 
en daarna eens goed gaan eten. 

Maandag een dagje rusten en dins
dag gaan vissen in Overmere 
Donk, 's avonds paünginhet-
groen... 

Zo gaat iedereen op vakantie zo
als hrj gebekt is. Dat is vrijheid, zo 
is het goed. 

Hieronder een paar tips voor men
sen die een wegwijzer willen in die 
of die richting, zonder pretentie. 
Zo maar wat vakantie-informatie 
voor een dag, een paar dagen, een 
week. 

Hopelijk kunt U er wat mee aan
vangen, dan is deze bijdrage 
reeds meer dan geslaagd. Aan 
allen prettige vakantie, deugddoen
de rust, en behouden thuiskomst I 

TOERISTISCHE GIDSEN 

DE VLAAMSE KUST 

In een handig boek van meer dan 300 
bladzijden hebben Jan Lambin, BRT-
joernalist (Postiljon en Reisvaardig) en 
Ludo Van Lint, socioloog en mede
werker van vermelde programma's 
een kanjer van een gids samenge-
schreven over onze kust. 
Het boek heet officieel «Toeristische 
gids van de Belgische Kust» maar dat 
dient maar als uithangbord want over
al in het boek spreekt men van de 
Vlaamse kust. Het boek bevat: alle 
badplaatsen van Adinkerke tot Knok-
ke-Heist en een ruime beschrijving van 
het verleden en het heden van deze 
kustplaatsen. Het achterland ervan, 
het klimaat en de visserij, de verschil
lende rekreatieformules, alle beziens
waardigheden die je op deze 67 km. 
lange kuststrook kunt bezien. De gas
tronomie en het uitgaansleven, de rij
ke folklore. Een bom aan foto's en 
kaarten. Het kost 295 fr en werd uitge
geven door de Nederlandsche boek
handel (Antwerpen-Amsterdam). 
Het boek is een aanrader omdat wij 
onze eigen kust te weinig kennen, ze 
behoort nochtans tot de mooiste van 
Europa. Het probleem alleen is er op 
een verstandige manier gebruik van 
weten te maken. De inleiding van dit 
boek eindigt dan ook als volgt: «Nu 
mag de Vlaamse kust één grote ker
mis zijn met al wat dat inhoudt; nu 
mag de Vlaamse Kust voor een deel 
verknoeid zijn... de rekreant die zijn 
eigen weg durft gaan kan er altijd 
terecht voor een korte of voor een lan
ge heerlijke en ontspannende vakan
tie.'' 
Wij kunnen het daar alleen maar eens 
mee zijn! 

WENEN & PARIJS 

Niemand wellicht dient er nog van 
overtuigd te worden dat er méér uit de 
vakantiereis te halen Is als je (liefst 
even te voren) een degelijke reisgids 
ter hand kunt nemen, om stad of 
streek te verkennen. Je leert meer dan 
je vermoedt en ziet merkwaardige in-
gen die je anders misschien achteloos 
voorbijloopt. 

Waar we jaren geleden hoofdzakelijk 
waren aangewezen op de (overigens 
voortreffelijkel gidsen van het Franse 
bandenmerk (je weet wel) verschijnen 
in ons taalgebied steeds meer vakan
tie- en reisgidsen die onze aandacht 
vragen. 
Wie bijvoorbeeld naar Oostenrijk trekt 
doet zeker geen slechte zaak als hij 
de twee recent verschenen portretten 
door J. Dominicus (1) vooraf bij de 
boekhandel ophaalt. Wil je van de 
voortreffelijke informatie die ze bieden 
enig profijt opdoen moet je evenwel 
vooraf een aantal uren aan lektuur 
spenderen, want voor een vlug-vlug 
konsultatle In de wagen zijn ze niet 
geschreven. 
Ook nieuw bij dezelfde uitgever Is de 
knap-gei'llustreerde «Kijk op... Parijs» 
uit het Frans vertaald door J.F. Brou
wer (2). Zeer goed en heel Informatief 
maar jammer van de forse prijs 

RVDD 

(1) J DOMINICUS Porret van Oostenrijk, 
J.H. Gottmer, Haarlem, 1976, 264 biz, 17,50 
f 
J. DOIVIINICUS Portret van Wenen en 
omgeving. J.H. Gottmer, Haarlem, 1976, 239 
bIz, 17,50 f 

(2) J.L DELPAL/J F. BROUWER. Kijk op... 
Parijs J H. Gottmer, Haarlem, 1976, 264 bIz., 
100 foto's in kleur, 649 BF 

VAKANTIE IN 
HET HEUVELLAND 

• Zoals elk jaar is de topvakantieweek 
bij Westouterse gezinnen volgeboekt. Er is 
nog plaats voor de twee augustusweken, 
namelijk van 31 juli tot 7 augustus en van 7 
tot 14 augustus om te Westouter te loge
ren in gezinnen. Maaltijden worden geno
men in een gemeenschappelijk restaurant. 
Voor de vakantiegasten worden iedere 
week excursies ingericht en geleide wande
lingen De folder «Gezinsvakantie in het 
Heuvelland» kan gratis aangevraagd wor
den bij VVV Westvlaamse Bergen, Streek-
huis Malegijs te Kemmel 

9 De Heuvellandse onthaalploeg richt 
voor de gasten in het Heuvelland tot 15 
augustus een reeks ekskursies in Op het 
programma staan zoals vorig jaar tochten 
naar Frans-Vlaanderen en Artesie en in het 
Heuvelland zelf. ledere dinsdagavond is 
een extra-avond in de luisterkroeg De Zon 
te Dranouter waar Alfred den Ouden en 
Kristien volksliedjes en volksmuziek bren
gen 
Een volledig programma is te verkrijgen bij 
de VVV Westvlaamse Bergen in het 
Streekhuis Malegijs te Kemmel. 

VAKANn 
WELKOM IN OOSTENRIJK 

Een gulle ontvangst, ook voor groot
moeders en opa's, voor de « derde leef
tijd». In het hartje van Europa, daar 
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ZEVEN DAGEN 
OP DE DONAU 

ITIE 1976 
waar nog een frisse oase als Oosten
rijk ligt, bent u van harte welkom. 
Oostenrijk past immers iedereen. Het 
is een vakantieland naar maat voor 
elkeen. Behalve de ongerepte natuur 
biedt dit klein stukje aards paradijs u 
vermaak, rust, een gezondheidskuur in 
de Alpen of in de geurige bossen, die 
44 % van het land uitmaken. Mét zui; 
vere lucht, klaar water, heldere meren 
en tientallen natuurreservaten. Met kui
tuur: musea, biblioteken, koncerten, 
teater en festivals. Mét burchten, abdij
en, kleine charmante, pittoreske dor
pjes en « groene steden •>... Oostenrijk 
is als een romantisch prentenboek 
waarin men steeds nieuwe dingen ont
dekt en waaraan men zijn hart kan ver
panden. Een klaterende bron in de 
lome middagwarmte tussen machtige 
abdijen: Neder-Oostenrijk. De geur 
van hooi en het kleppende klokje van 
een bergkerkje: Tirol. Romantische 
meren in het Opper-Oostenrijkse Salz-
kammergut. Een glanzende bruine 
huid: herinneringen aan het zonnige 
Karinthië. Het wijnproeven in Steier-
mark. De ooievaarsnesten op de da
ken in Burgentand. De schilderachtige 
oevers van het Bodenmeer met in de 
achtergrond enorme gletsjers: Vorarl-
berg. En natuurlijk het onvergetelijke 
Wenen. U hoeft alleen maar uw kof
fers te pakken. De rest kan u aan Oos
tenrijk overlaten. Tot kijk in Oosten
rijk ! 

Alle inlichtingen voor een vakantie in 
Oostenrijk: Nat. Dienst voor Toerisme 
van Oostenrijk, Koningsstraat 170, 
1000 Brussel 02/218.59.00. 

Tot 19 september 1976 worden vanuit 
Wenen cruises van een week ge
maakt over de Donau tot de Zwarte 
Zee, waarbij door zes landen (Oosten
rijk, Tsjechoslovakije, Hongarije, Bul
garije, Joegoslavië en Roemenië) 
wordt gevaren. Men kan kiezen uit 
heen of terug vliegen. In het laagsei-
zoen bedraagt de prijs vanaf 7.000 fr. 
(inklusief, doch behalve drankjes en 
excursies) en in het hoogseizoen 9.000 
fr. per persoon. 
De cruises worden gemaakt met het 
m.s. «Oltenita» en het m.s. (Carpati», 
beide forse Donauschepen met een 
lengte van 83 meter, 14 meter breed, 
10 meter hoog en een diepgang van 
1,80 meter. Aan boord is plaats voor 
140 passagiers. 
De schepen varen 20 tot 25 km. per 
uur. De Donau-cruiseschepen kennen 
slechts één klasse, maar men kan kie
zen uit 2, 3 en 4-persoons hutten. Alle 
hutten hebben warm en koud stro
mend water, sommige bovendien dou
che/toilet of bad/toilet. 
Er zijn restaurants aan boord, salons 
en een bar en verder o.m. levende 
muziek, een dames- en herenkapper. 
In de verschillende steden waar wordt 
aangelegd (oa. Boedapest, Belgrado 
en Boekarest) kunnen excursies wor
den gemaakt. De bootreis wordt op de 
7e dag beëindigd in Cernavoda of Hir-
sova. 
Wie dat wil, kan ook boeken voor een 
14-daagse vakantie In dat geval wordt 
nog een weekje doorgebracht in een 
hotel aan de Zwarte Zee. 

Nadere inlichtingen: 
DDSG Reisedienst, Mexicoplatz 8, 
1020 Wenen (Oostenrijk). 

AUSTRIA CLUB 

Doel: vereniging van alle vrienden van 
Oostenrijk, hen de gelegenheid ge
vend hun vakanties door te brengen 
aan de meest gunstige voorwaarden. 
Organisatie van typische Oostenrijkse 
feestavonden in België, en zulks elke 
zaterdag. Zetel van de club: Kalfort-
dorp 70 te Puurs (tel. 031/89.24.53) 
voordelen: honderden hotels, erele-
den van de club, geven tot 10 % kor
ting bij overnachting in hun bedrijf, 
nieuw: een sektie wintersport werd 
opgericht, welke reizen inricht aan 
sterk verminderde prijzen. 

WANDELEN IN 
DE BONDSREPUBLIEK 

U dacht ongetwijfeld dat het gros van 
de vakantiegangers maar één verlan
gen had, nl. dagenlang nietsdoen in 
een zonnig ind en lekker bruinen. 
Maar de waarheid is anders. De over
grote meerderheid van de toeristen 
stelt andere eisen aan een geslaagd 

verlof en de tijd is niet ver meer af dat 
wandelen de populairste vorm van ont
spanning zal zijn. Dat is hij trouwens al 
in de Bondsrepubliek Duitsland, waar 
jong en oud zich met entoesiasme aan 
het «wandern» begeeft. 

Nu moet men wel goed oderscheid 
maken tussen wandelen zoals dat bij 
ons begrepen wordt, en «wandern» 
zoals dat in Duitsland zijn betekenis 
heeft. Want het eerder trage wande
len van bij ons kan niet vergeleken 
worden aan het Duitse wandern dat 
staat voor flinke daarom geen snelle 
tochten van meestal wel enkele uren. 

En dat dit soort wandelen een wel
daad is voor lichaam en geest staat 
buiten kijf. 

Om de graad van populariteit van het 
wandelen in de Duitse Bondsrepubliek 
te onderstrepen een klein voorbeeld. 

Vorig jaar werd door het Verkehrsver-
band Allgau/Bayerisch Schwaben 
een eenvoudige gids op de markt 
gebracht die 13 wandelingen be
schreef. 

De belangstelling daarvoor was zo 
groot dat hij op enkele weken uitver
kocht was. Daardoor aangespoord 
heeft deze vereniging, gevestigd aan 
de Halderstrasse 23 in D 89 Augsburg, 
onmiddellijk een nieuwe oplage in druk 
gegeven. Die is nu weer beschikbaar. 

Een soortgelijk werkje, dat zich meer 
richt tot geoefende bergwandelaars 
heet «Ueber den Grat» (over de berg
kam) en is de beschrijving van een 60 
km. lange wandelweg die alle toppen 
van de hoogste bergen in de Allgau 
met elkaar verbindt. 

Het wandelen is vooral gestimuleerd 
door de formule «wandelen zonder 
bagage» die door enkele pientere 
horecamensen uitgedacht werd toen 
ze ontdekten dat hun rijkste kliënten 
begonnen weg te blijven omdat men 
hen met lede ogen bezag wanneer ze 
in wandelplunje een sjiek hotel binnen
stapten. Daaraan is nu verholpen en 
zo hebben drie Steigenberghotels in 
het Beierse Woud — en Steigenber-
ger staat in Duitsland voor« heel voor
naam» — een formule uitgedokterd 
die speciaal voor wandelend kliënteel 
bestemd is. Zoals elders in Duitsland 
wordt de bagage afzonderlijk van het 
ene hotel naar het andere gebracht en 
is alvast een kamer gereserveerd. In 
vrijwel ieder populair Duits wandelge
bied (Spessart, Odenwald, Zwarte 
Woud, Steigerwald enz.) bestaan van
daag aanbiedingen voor wandelen 
zonder bagage en men kan welhaast 
zeggen dat deze formule populairder 
gaat worden dan de vakantie op de 
boederij. 

Het Frankenwald bijvoorbeeld, enkele 
kilometer vèn de grens met Oost-Duits
land, is een ideaal en nog minder 
bekend wandelgebied. Overnachten in 
het burchthotel Lauenstein kost 
slechts 20 Mark. Het gebied ligt tussen 
500 en 700 m. hoogte en is rijkelijk 
voorzien van wegmarkeringen voor 
wandelaars. Het Steigerwald moet 
daarvoor niet onderdoen. Men vindt 
het in de buurt van Bamberg en ook 
daar wandelt men door dichte bossen 
en over lichtglooiende hellingen van 
de ene landschappelijke verrassing in 
de andere. Het Saarland en het nog 
eveneens onbekende Pfalzer Wald, 
tussen de Franse grens en de Wijn-
straat, zijn vakantiestreken waar be
daarde vakantiegangers of kinderrijke 
families zich buitengewoon goed thuis-
voelen omdat ze ver liggen van de 
drukte. 

De keuze ia in Duitsland zo ontzettend 
groot dat men er best aan doet eerst 
even meer informatie te vragen bij een 
degelijk reisbureau of bij de Duitse 
Dienst voor Toerisme te Brussel, 
Luxemburgstraat 23, tel. 512.77.66 die 
over een rijke dokumentatie beschikt 

GEZONDE 
DUIV£LSGROND 

Vanzelfsprekend niet allemaal tegelijk 
maar wel meer dan 120.000 nieuwsgie
rige toeristen hebben op een paar jaar 
tijd een bezoek gebracht aan de voor
malige zilvermijn «Duivelsgrond» in 
het kleine plaatsje Munstertal in de 
buurt van Freiburg. De mijn is 700 
meter diep in het gebergte uitgehou
wen en men vindt daarin nog talloze 
soorten erts en halfedelstenen. Des
tijds diende het zilver uit deze mijn om 
de stadskas van Freiburg te spijzen. In 
een nevengang van de mijn worden 
evenwel nog andere dan gewoon-
nieuwsgierige bezoekers verwacht 
Het zijn asthamapatiënten die van hein
de en ver naar Munstertal komen 
sedert men daar ontdekt heeft dat de 
lucht in deze schacht van zulkdanige 
samenstelling is dat zij heilzaam is 
voor ziekten van (de ademhalingswe
gen. Daarop steunend heeft men in 
Munstertal, dat destijds een eenvou
dig dorpje was met enkel maar een 
klein gasthof voor een enkele reiziger 
die er toevallig overnachtte, een plan 
ontworpen dat erin voorziet dat men 
mettertijd de gemeente kan uitbouwen 
tot een kuuroord voor dit soort ziek
ten. 

STUTTGARTER SOMMER 

Wie tot 31 augustus twee nachten 
doorbrengt in Stuttgart mag aan
spraak maken op de voordelen van 
een toeristenpakket dat «Stuttgarter 
Sommer» heet De prijzen voor over
nachting en de voorwaarden zijn onge
wijzigd gebleven tegenover het voor
jaar. In de betere hotels betaalt men 
alles inklusief tussen 700 en 1.100 F, in 
de gewoon goede hotels tussen 580 
en 790 F. Voor een eenpersoons-
kamer dient men 75 F per nacht bij te 
passen maar kinderen onder tien jaar 
slapen gratis in de kamer van hun 
ouders. 

Tot de aanbiedingen behoort een kos
teloos stadsbezoek. Diegenen die niet 
vooraf boeken kunnen zich bij hun aan
komst in Stuttgart direkt naar het Toe
ristisch Centrum in de ondergrondse 
passage van het Centraal Station 
begeven. Anderen kunnen vooraf in
schrijven bij het Verkehrsamt Stadt 
Stuttgart, Postfach 870, D 7000 Stutt
gart 

Van een dergelijk bezoek moet men 
beslist profiteren om één van de popu
laire Serenadekoncerten bij te wonen 
die plaatsvinden op de trappen van 
het Nieuwe Kasteel in de Oberen 
Schloszgarten. Die vinden plaats op 
31 juli, 14 en 21 augustus terwijl er ook 
nog koncerten gepland zijn op 4 en 18 
september. 

15 JULI 1976 
WIJ 9 



WIJ IM D€ Î OLK9Uni6 
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EKONOMISCHE 
RAAD BRABANT 
VERWERPT A l l 

Op zijn beurt verwerpt de GER voor 
Brabant nu ook de A11 In een mede
deling zegt het bureau dat het plan 
voor een nieuwe autoweg Brussel-
Dendermonde-Lokeren (A11) ge
maakt IS zonder enige vorm van gron
dig onderzoek naar de behoefte aan 
een dergelijke verbindingsweg 
Eigen berekeningen van de GERB wij
zen uit dat de nieuwe autoweg volgen
de verkeersstromen te verwerken 
zou krijgen Asse-Brussel 7 000 voer
tuigen, Asse-Dendermonde 4 300 
Voertuigen per dag Een autoweg van 
2 x 2 rijstroken heeft een kapaciteit 
van 36000 voertuigen Daaruit volgt 
dat de geplande autoweg overbodig 
18 Dat de autoweg een ontlasting zou 
betekenen voor de autoweg Brussel-
Oostende. kan niet worden bewezen, 
aldus de GERB In ieder geval weegt 
het met op tegen de kosten van de 
aanleg (4 tot 5 miljard) en de schade 
die berokkend wordt aan land- en tuin
bouw (300 ha strukturele schade via 
perceelsversnippering) 
De GERB pleit voor een goedkopere 
aanpassing van het bestaande wegen
net 

Men begint zich nu ernstig af te vra
gen of verkeersminister Defraigne 
nog kan doen alsof er mets aan de 
hand is 

LOMBEEK-WAMBEEK-TERNAT 

ROUW 
We betreuren het overlijden van ons 
lid Judo D'Hoe, Esdoornstraat 31, 
Lombeek Het afdelingsbestuur wil 
langs deze weg zijn diep medevoelen 
betuigen aan de familieleden 

STEUN 

DE AKTIE 

BRUSSEL 10-10 

PRK 000-0171139-31 

SCHEUT-ANDERLECHT 

IN MEMORIAM 
Een plichtgetrouwe dokter en trouwe 
Vlaming is heengegaan 
In zijn 86e levensjaar overleed te 
Scheut dokter Edgar Van Haelst, 
vader van onze voorzitter de h Ste
ven Van Haelst De tainjke aanwezig
heid op de uitvaarteucharistie op 
woensdag 30 juni getuigde van de 
grote waardering voor de afgestorve
ne VU-Anderlecht en bestuur betui
gen hierbij hun oprechte deelneming 
aan de familie Van Haelst 

LIEDEKERKE 

MEDELEVEN 
Zaterdag 10 juli overleed schielijk ons 
trouw lid Maunts Van Droogen-
broeck Hij was amper 53 jaar Dins
dag 13 juli werd hij onder zeer ruime 
belangstelling ten grave gedragen 

Aan zijn weduwe zijn kinderen 
en de ganse familie biedt de Liede-
kerkse VU-gemeenschap haar volle 
medeleven Deze harde werker en 
steeds opgeruimde man weze voor 
ons allen een voorbeeld 

LIEDEKERKE 

Onlangs had een eerste kontaktvergadering plaats van mensen die de strijd wil
len inzetten tegen de teloorgang van de Denderstreek Onder hen leden en 
bestuursleden van het aktiekomitee « Bescherm uw Leefmilieu », die begin 1973 
een 50 ha ongerept natuurgebied op de valreep konden redden 
Het probleem dat zich nu stelt is veel ernstiger het gaat om het behoud van een 
Woongebied van 998 km^ Samen een 135-tal gemeenten met een totaal van 
473339 inwoners, die rechtstreeks of onrechtstreeks bedreigd worden door 
een verpestende Dender Hoe dichter bij de monding hoe groter de hinder De 
prachtige Dendervallei, geknipt als passief rekreatiegebied, dreigt in haar geheel 
onleefbaar te worden De Dender met zijn 15 verouderde sluizen is een walgen
de open riool geworden Sinds lang werd alle leven in het water tot in de kiem 
gesmoord En de toestand verergert met de dag Vandaar de dringende nood
zaak om over te gaan tot de aktie 
Onderhoudswerken aan de Dender zijn voorzien tussen Ninove en Teralfene 
voor een bedrag van 15 miljoen, tussen Teralfene en Aalst voor 5 miljoen, tus
sen Aalst en Denderbelle voor 22,5 miljoen en boven Denderbelle voor 3 miljoen 
frank 
De h Jan De Deyn (Okegem) deed een verkenningstocht Hij stelde vast dat de 
bevuiling begint in Geraardsbergen, tot Ninove merkelijk verergert en vanaf 
Okegem een stinkend sop is geworden dat voorbij Denderleeuw een kwalijk rie-
l<ende brij wordt Hij stelde voor om de bevolking te sensibilizeren voor dit pro
bleem langs de bestaande kommunikatiemiddelen 
De h Mertens, voorzitter van de Liekekerkse Kultuurraad, vroeg om, op verschil
lende plaatsen waterstalen te nemen en te laten ontleden Ook om kontakt te 
nemen met profs Hendrickx en Van Cothem van de Gentse Universiteit, om uit 
te maken in hoever het besmette water gevaar oplevert voor de bevolking 
De h Van Daele, voorzitter van het aktiekomitee «Bescherm uw Leefmilieu», 
vond het ogenblik gepast om aan te kloppen bij de politiekers en hen te vragen 
het Denderprobleem op te nemen in hun programma 

Een ander voorstel hield in om geleidelijk een koordinatiekomitee op te richten 
als overkoepeling van de verschillende aktie- en werkgroepen in de Dender
streek, dit in nauwe samenwerking met Raldes en Opbouwwerk Pajottenland 
Ten slotte werd nog volgende raad gegeven inzake de stank van de Ammalia te 
Denderleeuw en omliggende telkens de hinder zich voordoet wordt de bevol
king aangeraden scherp te reageren, hetzij per brief of telefonisch op volgend 
adres Ministerie van volksgezondheid en van het gezin. Bestuur van de volks
gezondheid. Administratief centrum, Blok C, Oratorienberg 20, 1010 Brussel Tel 
(02)647 99 80 [11) of naar het Instituut voor hygiene en epidemiologie, Juliette 
Wijtsmanstraat 14, 1050 Brussel Tel (02)6479980 GL 

Milieuverenigingen en instellingen die aktlef willen meewerken aan de aktie 
voor het leefbaar houden van de Denderstreek worden graag aanvaard op 
volgende adressen : Opbouwwerk Pajottenland, F. Devoghellaan 10, 1680 St.-
Kwintens-Lennik. 
Voor Liedekerke: Lieven Van Daele, Houtmarktstraat 239, 1770 Liedekerke. 
Tel. (053)6667.73. Clement Mertens, voorzitter gemeentelijke kultuurraad, 
Fabriekstraat 70, 1770 Liedekerke Tel. (053)6650.44 Paul De Smedt, Hout
marktstraat 217, 1770 Liedekerke. Clement Gordts Muurweg 60. Tel. 
{053)66.6024 Jaak Bongaerts, Warandestraat 5. Tel (053)665482 Albert Gies, 
voorzitter BGJG, Houtmarktstraat 202 Tel (053)667346 Aime Gies, Hout
marktstraat 178 Tel (053)66.77 38 
Voor Okegem : Jan De Deyn, Stationsstraat 24. Tel (054)3348.70 

BRABANT 
EEN EKSKLUSiVITEIT VAN DE VOLKSUNIE 

KOLPORTEREN IN DE POLITIEK 
Nu de vierde en laatste in de reeks 
van arrondissementele kolportages 
achter de rug is in het arrondisse
ment Leuven, past het, even een 
terugblik te werpen op deze vier ini
tiatieven. 
Wij zouden de waarheid geweld aan
doen, indien we hier moesten schrij
ven dat kolporteren in de Volksunie 
een door iedereen geliefde bezig
heid is. Eerlijk gezegd, de meesten 
die eraan beginnen, doen dat niet 
zonder een minimum aan planken
koorts. Sommigen beschouwen het 
als een vorm van « bedelen », ande
ren vinden het een uit de tijd zijnde 
vorm van vrijetijdsbesteding. Ge
volg is helaas dat de afdelingen, die 
zelf tot het initiatief overgaan niet zo 
groot in aantal zijn Dit is geen ver
wijt, maar gewoon een vaststelling. 
Wanneer echter het arrondisse-
mentsbestuur uiteindelijk toch het 
initiatief neemt om in een aantal 
belangrijke gebieden te gaan kolpor
teren, dagen er meteen een aantal 
moedigen op, waarvan het grootste 
deel eraan begint met wat angst, 
maar na het derde huisbezoek over
lopen van entoesiasme. Vraag het 
maar aan hen, die er bij waren, hetzij 
in Tienen, Diest, Tervuren of Landen. 
Allen, zonder uitzondering, waren zij 
het erover eens dat kolporteren ook 
in 1976 het meest doeltreffende ak
tie- en propagandamiddel is geble
ven, waarbij men rechtstreeks in kon-
takt komt met de publieke opinie. En 
denk maar niet dat het alleen maar 
overtuigden zijn, die kopen, integen
deel. Soms krijgt men de deur op 
zijn neus... maar wie dan nog net de 
tijd heeft, zoals Kuijpers om er zijn 
voet tussen te steken, heeft een 
reële kans op een vinnig gesprek 
dat meermaals uitmondt in een posi
tieve dialoog, met het gevolg dat de 
aanvankelijke boze kandidaat-koper 
niet alleen een nummer koopt maar 

achterblijft met twijfels, die mits een 
goede nazorg uitmonden in overtui
ging. De kans is groot dat u op dat 
ogenblik een nieuwe VU-kiezer hebt 
gecreëerd. (Nazorg gebeurt via de 
adressen, die door de kolporteer-
ders ijverig worden genoteerd). 
Men kan ook aan de hand krijgen 
dat een kandidaat-koper zijn sympa-
tie voor de VU toegeeft, maar niet 
akkoord kan gaan met bepaalde din
gen, zoals b.v. het optreden van een 
Kuijpers in Armenië. Welnu, op dat 
ogenblik heb je de kans van je leven 
om de noodzakelijkheid van zulke 
akties aan te tonen. En hier heb je 
dan nog het voordeel dat je ons 
kamerlid er rechtstreeks kunt op 
afsturen, aangezien die bijna nooit 
op een kolportage ontbreekt. Als je 
dan Rik De Deken heet, dan over
brug je ook deze handicap zonder 
moeilijkheden en .. wij hebben toch 
vele Rikken in ons arrondissement. 
Of je doet zoals een André De Vol
der, die na het opengaan van de deur 
gewoon binnenstapt. . en krijg zo'n 
man maar eens terug buiten zonder 
een nummer te kopen. 
Wat je met een kolportage ook nog 
hebt IS het feit, dat het brochuurtje 
dat men < betaalt» ook zal gelezen 
worden, wat je van andere pamflet
ten, hoe goed ze ook mogen wezen, 
niet altijd kan zeggen. 
Er zijn beslist nog een hele hoop 
argumenten pro de kolportage, waar
van heel zeker belangrijk is: het feit 
dat de Volksunie de enige politieke 
partij is die dat aandurft. 
Je kan nu zeggen dat al het boven
vermelde veel teorie is, maar dat de 
praktijk toch helemaal anders ligt. 
Welnu, de cijfers van de vier kolpor
tages in het arrondissement Leuven 
vormen het mooiste bewijs van het 
tegengestelde. Neen, het waren niet 
allemaal specialisten zoals een De-
pré, die meededen Integendeel, de 

meesten kwamen voor de eerste 
maal en allen, zonder uitzondering 
overschreden zij ruimschoots het 
verwachte gemiddelde. 
Zoals reeds eerder vermeld, stelde 
het arrondissementsbestuur vier kol
portages vast In Tienen waren we 
met acht en verkochten we ong. 150 
nummers, Diest werd bewerkt met 
17 kolporteerders, die in totaal 250 
nummers verkochten, in Tervuren 
kwamen 11 moedigen opdagen en zij 
brachten bijna 300 nummers aan de 
man, terwijl Landen als laatste in de 
reeks mocht rekenen op 10 kolpor
teerders, die er bijna 200 brochutes 
doorhaalden. Wanneer je weet dat 
elke kolporteerder gemiddeld tij
dens de ongeveer twee uren duren
de aktie ongeveer 35 huizen bezoek, 
dan kom je in dit geval dus tot een 
1.600 huizen met een verkoop van 
900 nummers, zijnde meer dan 56% 
van de bezochte personen, die posi
tief reageerden. Vergeet bovendien 
met dat ieder gekocht nummer door 
gemiddeld zowat 3 personen wordt 
gelezen. 

Wanneer het in Tienen, Diest, Lan
den of Tervuren kan, dan kan het ook 
elders. Daarom willen we langs dit 
artikel om alle afdelingen oproepen 
om een initiatief tot kolporteren te 
nemen. Maak eens één zondagvoor
middag vrij van 10 tot 12 uur, pak al 
je moed bijeen en ga de straat op 
wedden dat je er de smaak van hebt 
te pakken? De mogelijkheid bestaat 
uiteraard dat de ene afdeling in de 
andere gaat kolporteren, bij voor
beeld Tremelo m Rotselaar en an
dersom. 
In het raam van onze verkiezings
campagne is het van het allergroot
ste belang dat er aan huisbezoek 
wordt gedaan Welnu, kolporteren is 
daarvoor een uitstekende en unieke 
gelegenheid. Willy Somers 
arr verantw. propaganda 

WEMMEL 

GROOT SUKSES 

Het «2e Vlaams hoevefeest te Hamme», btj gastheer F Elpers, inge
richt door de afdelingen Wemmel-Relegem en Merchtem-Peizegem-
Brussegem-Hamme, had enorme bijval Meer dan duizend mensen zijn 
komen meevieren op dit drie dagen durend feest Ze smulden van de 
zelfgemaakte pensen (van vier varkens), de kippen gebraden in twee 
echte bakkersovens, zonder de rijstpap te vergeten, en dronken heerlij
ke lambik van 't vat 
Dank aan allen die ons door hun aanwezigheid gesteund hebben, dank 
aan hen die belangloos meewerkten, en tot volgend jaar' Dan wordt 
het nog beter en de VU-familie nog groter' 
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LIMBURG 
H A S S E L T (arr.) 

Op woensdag 7 juli vergaderde het 
Arrondissenenteel Bestuur in hotel 
Warson te Hasselt 
Aanwezig waren Jos Truyens, Karel 
Wijckmans, Marcel Bessemans, Willy 
Putzeijs, Renaat Vanheusden en Se
nator Vandekerckhove 
Eens te meer vormden de komende 
gemeenteraadsverkiezingen het be

langrijkste punt op de agenda 
De vorming der lijsten schiet goed op 
Slechts in een paar gemeenten gaat 
het wat moeilijker, maar ook hier zal 
Senator Vandekerckhove wiens in
spanningen met genoeg gewaardeerd 
kunnen worden, wel een oplossing vin
den 
Tweede belangnjk punt het begelei
den van de afdelingen Voorzitter 
Truyen drong er nog eens op aan dat 

arrondissementele bestuursleden en 
provincieraadsleden zich meer zou
den inzetten voor de afdelingen en 
zouden afspreken wie voor welke 
afdeling verantwoordelijk is Er werd 
ook nog gepraat over het arrondisse
menteel bal (waarschijnlijk eind okto
ber), de ledenstand en de definitieve 
oplossing van het lokaal te Hasselt 

Volgende vergadering begin septem
ber 

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

i FOTOCENTRALE i 
Bevrijdingslaan 103, Gent. 

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

DOEL IS MÉÉR D A N 
EEN KERNCENTRALE 
Premier Tindemans dacht zaterdag 
26 juni 1976 in alle glorie de kerncen
trale te Doel officieel te kunnen inwij
den 

HIJ had evenwel zonder de boeren en 
zeker zonder de V U gerekend 
De V U had reeds een open brief aan 
de eerste-minister in de pers gepubli
ceerd waarin de schandelijke behan
deling van de polderboeren, bijzonder 
wat de wijze van onteigenen betreft, 
werd onderstreept 
De dag van de inhuldiging van de 
kerncentrale was men met pamfletten 
en met mikrowagen, bediend door 
volksvert N Maes, opnieuw op post 
Er werd gehagepreekt tot vlak bij de 
ruime en luxueuse tenten waar de 
inhuldiging gevolgd door een grootse 
receptie werd gehouden 
In de nachtelijke uren hadden onverla
ten daarenboven Doel een plakbeurt 
gegeven «Doel is meer dan een kern
centrale, mr Tindemans» 
OP RUST 

Eind juni is Pons van Raemdonck, lid 
van het AB sinds meer dan tien jaar 
en spil van de afdeling Kruibeke met 
pensioen gegaan 
Namens het AB bieden we hem de 
beste wensen aan bij de aanvang van 
zijn «derde leven» 

KOSTUUMS VESTONS BROEKEN-PAROESSUS 
OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
t̂eenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83̂  

D E N D E R M O N D E ( a r r . ) 

• De Volksunie, arrondissement 
Dendermonde, verheugt zich over het 
massaal verzet tegen de A-11 Dit ver
zet kwam tot uiting in de betoging van 
20 juni te Lebbeke 

• De VU, arrondissement Dender
monde, bevestigt zijn standpunt over 
de A-11, zoals dit naar aanleiding van 
haar nota over de gewestplannen 
werd geformuleerd Ze betreurt de 
kortzichtige houding van een aantal 
streekparlementairen (Verberck-
moes, PVV en Lensens, CVP], van 
de interkommunale D D S en van het 
A C V 

• De VU, arrondissement Dender
monde, vraagt de schrapping van 
deze onverantwoorde autoweg en 
steunt de verdere aktie van het Anti-
A-11-front Ze steunt tevens haar par
lementsleden die hierover geinterpe-
leerd hebben (Nelly Maes en Paul 
Peeters) op 10 juni 1976 
Deze A-11 is onverantwoord vanuit 
technisch, planologisch, financieel en 
ekologisch standpunt 
— De A-11 ontsluit het gewest Den
dermonde met de A-11 ligt immers 
ten westen van de woonbanden 
groep Lebbeke-Buggenhout-Dender-
monde-Hamme-Zele waardoor het 
«schijnbare» voordeel van een snelle 
verbinding naar Brussel volledig 
wordt uitgeschakeld De ontsluiting 
gebeurt beter naar de regionale cen
tra (Aalst, Mechelen, Sint-Niklaas, 
Dendermonde ) (Zie het advies van 
het Vlaams Ministerkomitee van 16-1 -
1976 «Het gedeelte van het trace 
Brussel-E3 kan ook niet gezien wor
den in funktie van een betere ontslui
ting van Dendermonde Alle wegen 
moeten met meer naar Brussel lei
den I De ontsluiting van Dendermon
de kan beter in funktie worden ge
steld van Gent, Antwerpen en Meche
len ») 

Aldus zijn de wegen Wetteren-Den-
dermonde-Hamme-St-Niklaas en Den-
dermonde-Aalst meer verantwoord 
en noodzakelijk 
— De A-11 zal de ekonomische akti-
viteit van het gewest met stimuleren 
Integendeel, de pendel wordt nog ver

der in de hand gewerkt en het gewest 
wordt verder «ekonomisch» leegge
zogen 
— Het aantal voertuigen dat deze A-
11 zal gebruiken, bereikt op verre na 
met het minimum aantal voertuigen 
dat noodzakelijk is om de aanleg van 
een autosnelweg te kunnen verant
woorden 
— Het voorgestelde tracé snijdt de 
gemeente Lebbeke af van de gemeen
ten Denderbelle en Wieze waarmee 
het fusioneert 
— Een groot aantal landbouwbedrij
ven wordt onleefbaar de A-11 slorpt 
meer dan 300 ha op in het gewest 
Dendermonde {voeg daarbij meer 
dan 140 ha voor zandwinningen), 
akkers worden onbereikbaar, de 
waterhuishouding van de akkers 
wordt verstoord, enz 
— De A-11 zal de ekonomische akti-
viteit van het gewest met stimuleren 
Integendeel de pendel wordt nog 
beter in de hand gewerkt en het 
gewest wordt « ekonomisch » nog ver
der leeggezogen Op de nog lege 
industrieterreinen zal geen tewerkstel
ling geschapen worden , hooguit zul
len er opslagplaatsen van afgewerkte 
goederen komen 

— De A-11 vernielt een aantal zeer 
waardevolle natuurgebieden Dender
belle Broek, Appelsveer, het Gratie-
bos, de Kravaalvelden 
— De A-11 zal met alleen onrendabel 
(ut supra) zijn maar tevens vergt het 
huidige trace een aantal onverant
woorde dure kunstwerken Denken 
we maar aan de speciale konstruktie 
die dient voorzien te worden in Den
derbelle, Appelsveer Het is met te 
gewaagd om te veronderstellen dat 
de aanleg ervan reeds beloofd is aan 
een bepaalde aannemer In de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers (VU) 
heeft Nelly Maes in een interpellatie 
over de A-11 op 10 juni duidelijk vast
gesteld , ze vermelde de N V Beton
wegenbouw Deze firma is heel toeval
lig klient op het kantoor van Willy De 
Clercq (PVV) De N V Betonwegen
bouw heeft immers reeds de toelating 
gekregen om te Berlare (Blanquaerts-
veld 31 ha) zand te ontginnen, dit 
zand IS bedoeld voor de aanleg van 
de A-11 

WEST-VLAANDEREN 
Feestzaal . JAGERSHOF» 

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

Gemeenteplaats. St -Andr ies 
Tel. 050/31.32.10 en 31.34.06 

I Z E G E M 

VU-LIJST VOORGESTELD 
Voor de eerste keer treedt de Volks
unie naar voren met een eigen lijst te 
Izegem Dit vormt ongetwijfeld het 
belangrijkste politieke feit in 1976 te 
Izegem 
Het IS een biezonder jonge lijst de 
kandidaten zijn gemiddeld 36 jaar 
oud Daarmee heeft de VU-lijst van 
alle kandidaten de jongste ploeg 
Opmerkelijk is eveneens dat de V U 
aan een Kachtemnaar de 3de plaats 
geeft, nl aan de heer Jacques De-
roose Daarnaast zijn er ook 4 dames 
die een plaats innemen op de VU-lijst 
BIJ de V U zijn alle leeftijden vertegen
woordigd van 77 jaar tot 23 Er zijn 

ook zes jongeren tot 25 jaar i Uiter
aard zijn ook alle sociale geledingen 
van de maatschappij vertegenwoor
digd op de VU-li jst 

De Volksunie neemt deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen zonder 
enige afspraak van welke aard dan 
ook 
Alle kandidaten komen volledig vrijwil
lig op Vrijgestelden op de lijst is een 
begnp dat bij de V U met bestaat 
De rol van de V U kan straks zeer 
belangrijk worden 

De V U legt er de nadruk op dat zij al 
6 jaar in de Izegemse gemeenteraad 
optreedt als een zelfstandige en vol
waardige fraktie Dat zij al zes jaar 
lang zorgt voor gratis en onafhankelij
ke informatie door middel van het 
blad « W I J te Izegem», thans «Wij te 
Izegem en te Kachtem» De Volks
unie zal trouwens doorgaan met die 
formule 
De Volksunie ziet de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen met ver
trouwen tegemoet 

ONZE LIJST 

1 Geert Bourgeois (25), 2 Jef Pattyn 
(46), uittredend gemeenteraadslid, 3 
Jacques Deroose (37), Kachtem. 4 
Bernard Depoorter (38), uittredend ge
meenteraadslid 5 Enk Vandewalle 
(39), 6 Winny Smalle (31), 67 Joris 
Verbeke (32), 8 Jozef Samyn (50), 9 
Georges Seynaeve (44), 10 Ray
mond Wullaert (34), Emelgem , 11 Raf 
Vanhauwaert (44) 12 Luc Callebert 
(33), Kachtem 13 Jan Bogaert (26), 
14 Hans Ampoorter (25) 15 Hubert 
Stevens (66), Emelgem , 16 Luc Sey
naeve (23), 17 Marleen Supply (41), 
Emelgem 18 Gaston FVnket (37), 19 
Rik Baert (24), 20 Pol Strynckx (25), 
Emelgem , 21 Andre Noppe (35), 22 
Oda Herreman (77), Emelgem, 23 
Guido Derieux (33), 24 Dirk Pattyn 
(24) 25 Joris De Gussem (30), 26 
Johanna Vanassc e ), Emelgem, 27 
Wlfried Lagae (42), 28 Cynel De-
clercq (51), 29 Jerome Demeyere 
(48), Emelgem, uittredend gemeente
raadslid 

uo banden 
rrfiJsEN Kvc 

Luikersteenweg 32 
3800 Sint-Truiden 
Tel. (011)67.27.07-67.41.92 

Luikersteenweg 184 
3700 Tongeren 

Tel. C012)23.05.69 

OPROEP 
TOT DE VAKANTIEGANGERS 
M e t het doe l ook in de p r i vé -sek to r aan onze kus t he t Neder 
lands mee r to t z i jn rech t t e laten k o m e n , heef t de W e r k g r o e p 
Taa lgebru ik van het A l g e m e e n N e d e r l a n d s V e r b o n d ( A N V ) 
z ich to t alle k u s t b u r g e m e e s t e r s ger i ch t o m bi j d e Horeca-sek-
to r e n m i d d e n s t a n d s g r o e p e r i n g e n tussenbe ide te k o m e n o m 
te t r ach ten vo lgende p u n t e n te ve rwezen l i j ken • 
1] in e lke ee tge legenhe id e e n neder lands ta l ige sp i j skaar t en 
d ie er v o o r r a n g kri jgt, 

2) a a n s p r a a k van d e k lant in he t Nede r l ands en pas o v e r s c h a 
ke len naa r e e n a n d e r e tae l w a n n e e r bl i jkt da t d e z e neder la r ids-
o n k u n d i g is, 
3) v r i jwar ing v a n het V l a a m s e ka rak te r v a n d e badp laa ts in 
he t taa lgebru ik bij benamingen , u i t hangbo rden en m e d e d e 
l ingen 
Bi jna alle k u s t g e m e e n t e n r e a g e e r d e n posi t ie f en n a m e n d e 
nod ige k o n t a k t e n me t de H o r e c a - en m iddens tandsk r i ngen o f 
n a m e n zelf de p a s s e n d e ini t iat ieven 
O p he t s tuk v a n de v r i jwa r ing v a n het V l a a m s e ka rak te r v a n 
de kust , o n d e r s t r e p e n w e g r a a g — te r navo lg ing — het initia
t ief van d e techn i sche d ienst v a n M idde l ke rke , o m bi j d e 
opnch t i ng v a n n i euwe g e b o u w e n s teeds aan te raden Neder 
landse benam ingen te geb ru i ken , en di t me t s u k s e s 
B i j de a a n v a n g van he t n i e u w e h o o g s e i z o e n d o e n w e een 
d r i n g e n d b e r o e p o p al le V l a a m s e v a k a n t i e g a n g e r s o p d a t 
z i j — z o n d e r p r o v o k a t i e — d o c h ze l f zeker , er z o u d e n o p 
s taan da t he t N e d e r l a n d s aan onze kus t , o v e r a l , z i jn r ech t 
ma t i ge ee rs te p laa ts z o u k r i j g e n . 

flflriBcuoun 
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 

PV.BA RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78-2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/234794 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58 
1800 VILVOORDE 
TEL 02/2510386 
Alle grote uitgaven 
en ook alle kleine 

COSTAN BELGIUM - HEIDI FRIGO'S 
Voor uw koel en winkelinstallaties te 
Hekelgem tel 053/66 7125 Te Sint-Ni-
klaas tel 031/765880 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunna van tafelgerief 

Schilderstraat 33.2000 Antwerpen 
(031/374572) 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat 9 2251 MASSENHOVEN 
Uit sympathie 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 0643 
Na18u 4254642 

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

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 • 3460 HALEN 
013/441742-441743 
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: 054/33^7.56 

lustrerJe 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 050/354 04 
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« Kunst ontstaat daar waar wetten overtreden 
worden.» 

Het IS te hopen dat Paul Rodenko met alleen maar de geschiedenis 
of liever de literatuurgeschiedenis ingaat als de samensteller en inlei
der van de poeziebloemlezingen Nieuwe griffels schone leien (1954), 
Met twee maten (1956) en Gedoemde dichters (1957) Ik wil hier in' 
geen enkel opzicht het histonsche en maatschappelijke belang ver
minderen dat die bundels hadden voor de verspreiding van de poëzie 
en vooral voor de doorbraak van de eksperimentelen bij tienduizen
den jongeren in Vlaanderen en Nederland Het valt met zo vlug voor 
dat het verschijnen van een dichtbundel als een gebeurtenis ervaren 
wordt Rodenko's bloemlezingen hadden dat onmiskenbare karakter 
meer nog misschien dat het werk van de eksperimentele dichters 
zelf dat erdoor zijn gevestigde literair-historische plaats kreeg Roden
ko, die zelf dichter was, gaf aan de poeziekntiek een doeltreffende 
funktie, namelijk die van het ontdekken van een nieuw gevoelskli-
maat, dat hij door zijn kennis van de moderne wijsgenge stromingen 
en van de maatschappelijke ontwikkeling kon interpreteren als een 
historische kentering of omwenteling Door het leggen van de verbin
dingen tussen de scheppende arbeid en de moraal gaf Rodenko aan 
de dichtkunst de betekenis van een totale en bijgevolg ook volwaardi
ge menselijke werkzaamheid Poëzie is geen statisch gegeven, maar 
een stuk geestelijke en maatschappelijke dynamiek 

ANARCHIE EN POËZIE 

BIJ PAUL RODENKO 

Door zijn opvattingen over de poëzie en de kreativiteit stond Roden
ko met zijn twee voeten in de traditie v ^ de Westeuropese roman
tiek Zoals uit de poëziebundel Gedoemde dichters blijkt, was hij 
sterk vertrouwd met de moderne Franse poëzie, waarvan Charles 
Baudelaire voor hem de sleutelfiguur was Helemaal in overeenstem
ming met die traditie was het scheppen zelf van poëzie en het naden
ken over het artistieke scheppen bij Rodenko tot een hechte eenheid 
versmolten Het is in dat opzicht op zichzelf met zo belangrijk dat hij 
als dichter met het peil van zijn essayistisch werk bereikte Tot die 
overtuiging brengt me de kwaliteit van Rodenko's gebundelde 
essays, die enkele weken voor zijn dood verschenen Ze werden bij
eengebracht onder de ironische titel Op het twijgje van de indigestie, 
waarmee de auteur wijst op de broze situatie waarin de moderne 
mens, die zich bewust is van de onzekerheid van het bestaan, zich 
sinds Baudelaire en de gedoemde dichters bevindt Aan dat soort 
mensen of intellektuelen geeft Rodenko de naam van «existentiële 
denkers » In de plaats van de burgerlijke zelfgenoegzaamheid stellen 
ZIJ de •< vertwijfeling - en in de plaats van de lamlendigheid de « gepas
sioneerde inzet van de totale persoonlijkheid » « Wanneer alle illusies 
vernietigd zijn, rest ons alleen nog maar onze naakte passie, en al is 
die dan duizendmaal nutteloos, al lijdt die dan duizendmaal schip
breuk — in deze passie (die tussen haakjes met verwisseld moet wor
den met de «roes » van de vitalisten het gaat hier om een passie met 
open ogen, ja om de passie van de open ogen i) ligt tenslotte onze 
hele menselijke waardigheid » In die zin hoor je de existentialistische 
woordenschat doorklinken de koppeling van «luciditeit» en « absurdi
teit/' Die existentialistische levensfilosofie wordt verbonden met het 
wezenlijk romantische dichter- of kunstenaarschap waarvan het kom-
plekse surrealisme de meest recente poëtische uitloper is De existen
tialistische vertwijfeling en pessimisme, en de ergernis wekkende 
scheppende betrokkenheid op het hedendaagse gebeuren, meende 
Rodenko te ontdekken bij de Nederlandse en Vlaamse eksperimente
len Simon Vinkenoog lijkt het meest te beantwoorden aan dat beeld 
De voor West-Europa unieke vermenging van existentialisme en sur
realisme, die in het Nederlandse artistieke denken van de Vijftigerja-
ren plaats had, is op talrijke plaatsen in Rodenko's essays aan te wij
zen Het zijn vooral marginale figuren uit het Franse surrealisme, als 
Antonin Artaud, Jacques Vache, Henn Michaux, die Rodenko's voor
keur gemeten Om met in strijd te zijn met Sartre die het surrealisme 
verwierp, oefent Rodenko kritiek uit op Sartre, omdat die geen oog 
had voor de hoger genoemde surrealistische voorlopers van het exis
tentialisme Het essay. Het radikale humanisme van Antonin Artaud, 
IS zeer verhelderend voor de relaties die Rodenko legt tussen surrea
lisme en existentialisme 

De door Rodenko genoemde dichters en kunstenaars worden geens
zins als menselijke modellen op het podium van de praktische moraal 
gehesen Zo'n menselijk model is er jmmers met Wel weigert Roden
ko de wereld over te leveren aan de Macht, die juist zo n verpletteren
de proporties heeft aangenomen omdat de kuituur aan de kant werd 
gezet Het dichterschap heeft geen enkele greep op de samenleving, 
de dichter is een volstrekte randfiguur geworden, hij heeft geen enke
le verantwoordelijkheid Alle macht is in de handen van de staat, de 
partij, waaraan de burgers hun verantwoordelijkheid hebben overge
laten Ze hebben zichzelf buiten spel gezet en beschikken over geen 
enkel afdoend middel, tenzij het geweld, om hun moreel bewustzijn in 
de machtssektor te laten gelden Autonome blinde krachten bepalen 
de richting van de wereld, met de uitgerangeerde burgers De dich
ters kunnen zich evenmin meten met de staat of de partij, vermits de 
burgers zichzelf en hun eigen waardigheid uitgeschakeld hebben 
Daarom wil Rodenko de burger en de dichter weer bij elkaar bren
gen, hij wil aan de kreativiteit en de vrijheid terug de verloren gegane 
maatschappelijke dynamiek geven De poëzie heeft voor Rodenko 
een utopische en anarchistische funktie <• De permanente revolutie 
van het anarchisme en de moderne poëzie is het enige werkzame 
tegengif tegen mutisme, katatome, apathie, slaapziekte, machtswel
lust, grootheidswaan, bureaucratisme en vetzucht » De weg naar de 
hereniging van burger en maatschappij, van dichterschap en maat
schappelijke verantwoordelijkheid loopt, volgens Rodenko, over het 
anarchisme In die zin is het dichterschap een vorm van verzet 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Paul RODENKO Op het tv/ijgje der indigestie Amsterdam Meulen-. 
hoff, 1976, 227 biz, 24,50 gid 

DERDE JAARBOEK 

TIMMERMANSGENOOTSCHAP 
• Het derde Jaarboek van het Felix 
Timmermans Genootschap staat in 
het teken van de Sint-Franciskusfi-
guur die blijkbaar de heilige bij uitstek 
was voor Felix Timmermans De 
samensteller Louis Vercammen leidt 
het jaarboek in In 1976 wordt de 750^ 
verjaardag van het overlijden van 
Sint-Franciskus van Assisi herdacht, 
wat een uitstekende gelegenheid 
was, om het derde jaarboek te wijden 
aan het Franciskustema bij Timmer
mans Het IS trouwens vijftig jaar gele
den dat Timmermans naar aanleiding 
van het heilig jaar 1925 naar Italië reis
de waar hij uiteraard met naliet Assisi 
te bezoeken Hij maakte er kennis 
met de latere mgr Giuseppe Pronti, 
die als uitmuntende Franciskus-ken-
ner een belangnjke prikkel zou blijken 

'te zijn bij het schnjven van De harp 
van Sint-Franciskus De huidige bis
schop van Antwerpen mgr Daem 
heeft mgr Pronti goed gekend en 
bezorgde de samensteller zijn herinne
ringen Van mgr Pronti is een (Fran
se) tekst opgenomen over het ont
staan van het boek Het laatste artikel 
van Timmermans over St-Franciskus 
verscheen in een Frans tijdschrift (de 
oorspronkelijke Nederlandse tekst is 
zoek) Onder de vaste rubneken staat 
het Timmermans-Woordenboek deze 
keer in het teken van de Poverello 
Verschillende aspekten van het Fran-
ciskus-tema bij Timmermans worden 
belicht literaire historische, kntische, 
dichterlijke en persoonlijke Een curio
sum IS zeker de Lierse versie van De 
harp Jos Van der Veken en Gaston 

Durnez schrijven over het zgn film-
spel van St-Franciskus, geen film 
maar een toneelspel dat als film is 
opgevat en op 18 juli 1937 in het 
Noordbrabantse Oosterwijk in premie
re ging José De Ceulaer benadert 
Timmermans als plastisch kunstenaar 
met een proeve van katalogus Van 
de Fee zelf zijn verscheidene teksten 
opgenomen (o a over zijn vriend Flor 
Van Reeth en over Eugeen Yoors, 
eveneens kunstschilder) Er is nog 
een kroniek 74, een reeks medede
lingen en bijdragen van Bernard Haa-
zevoet, Emiel Janssen s j , Bruno Vijdt 
o fm (St-Franciskus van Assisi in de 
Nederlandse letterkunde), Mon van 
Oytsel o f m , Modest Geuens en Mar
cel Boschmans Talrijke illustraties 
181 bIz 
Uitgeverij Orion Brugge 

• BIJ de Wereldbiblioteek Amster-
dam-Antwerpen verscheen «Kruiden
bitter - Twintig Kroegverhalen >' door 
de meest gelezen Friese schrijver van 
het ogenblik. Rink van der Velde 
(auteur van de roman « De fuik ») Bij 
kruidige drank horen gekruide verha
len en hier krijgen we er dan twintig 
gezellige exemplaren van Eigenlijk 
zijn het soms verhalen in verhalen 
Meestendeels gaat het om «tooghan
gers», een «kroegkunst» die na een 
inzinking thans weer een zekere bloei 
kent Rink van der Velde kan pittig ver
tellen « uit het leve' gegrepe'» (cfr het 
ontroerend inleidend verhaal «de 
hond ») 

• In de reeks «Grote Ontmoe
tingen» (Literaire monografieën) ves
tigen we graag uw aandacht op 
'Hendrik Marsman» door Paul De 
Wispelaere Marsman vertegenwoord
igde samen met Van Ostaeyen in de 
twintiger jaren het Europees moder
nisme in Nederland en Vlaanderen 
Marsman gaf zijn werk een mitisch 
legendansche sfeer waarop zowel 
het Duitse expressionisme als het Ita
liaans futurisme hun stempel hadden 
gedrukt Uiteindelijk werd Marsman 
een dichter met humamstisch-vnjzinni-
ge inslag In 82 bIz slaagt Paul De Wis
pelaere er op uitstekende wijze in. 
Marsman als mens, als dichter, pro
zaïst en kritikus te portretteren Er is 
een welkome bibliografie 
Uitgave Orion Brugge 

POËZIE • PROZA • POËZIE • PROZA 
DE TROOST 
De Troost is een kort, maar psycholo
gisch op kernachtige wijze uitgediept 
verhaal Enk Vlaminck kombineert in 
een verrassende en kordate stijl de 
derde persoon voor zijn personage 
aangewend met eenvoudige zins-
konstrukties en al even simpele woor
den, voor iedereen verstaanbaar Die 
faktoren, de hij-vorm (waardoor noch
tans afstand tussen de persoonlijkhe
den van auteur en personage kan 
worden geschapen) en het woordge
bruik waardoor Enk Vlaminck zichzelf 
of zijn figuren in een bepaalde taal-
kring situeert, zorgen ervoor dat de, 
jonge geestesgestoorde Jos Ver-' 
voort schijnbaar zelf zijn leven vertelt 
Voor de goede orde de beschreven 
toestanden zijn louter fiktief Hoewel 
een voortdurend verspringen van ge
dachten de lezer kan onthutsen, zijn 
de gedachtensprongen hier welover
wogen geplaatst, in een intens gela
den verband geschikt en van elk fran
je ontdaan 

De dood van zijn vriend brengt Jos 
Vervoert in een zeer depressieve 
stemming Via een fragmentarische in
deling van de maand, volgend op die 
gebeurtenis, maken we kennis met 
het verleden van de man zijn kinder
jaren zijn liefde voor Skat en de 
gesloten sfeer van de instelling waar 
hij opgesloten is Een draaikolk van 
protest en verloren geluk waarin hij 
onontkoombaar meegesleurd wordt 
Inspiratie voor De Troost, vond Enk 
Vlaminck, naar zijn zeggen o a door 
zijn werk in een psychiatrische instel

ling Een mistroostig denken joeg bij 
hem de hartstocht voor het schrijven 
op Hopelijk heeft zijn schrijven hem 
enigszins getroost en zullen we later 
van hem nog eens vernemen hoe de 
deprimerende sfeer van psychiatri
sche instellingen kan worden verdre

ven, zodat met iedereen er zich als 
Jos Vervoert voelt 

Jan Van Bossuyt 
Erik Vlaminck • De Troost Uitg.. Wal
ter Soefhoudt, Perensfraat 15, 2000 
Antwerpen. — 1976 — 32 biz 

WATENIGJES 
Men houdt van Marten Toonders 
tekeningen en proza of men houdt er 
met van Ondergetekende is een fer
vent lezer van deze « betere strip » via 
een Vlaamse krant, waarvan de over
ige stnps met het niveau halen van 
deze steeds maar aangroeiende 
reeks avonturen van heer Bommel 
(die het altijd beter wil weten en er 
evert veel keren naast grijpt) en zijn 
jonge vriend Tom Poes Via deze en 
andere figuren (ow de markies, de 
burgemeester, ambtenaar Dorknoper 
kommissans Bullebak, de huisknecht 

Joost (even onverstoorbaar als een 
Engelse butler. Argus en zovele ande
ren nog) houdt de auteur ons een 
spiegel voor, vol understatement, 
vaak bloemrijk van taal (Toonders 
taaivorming en taaivondsten zijn nu 
allengs legendarisch) vol vaart en 
steeds met een verrassend (bijna 
altijd ook ironisch belerend) slot 
Onder de titel >-Wat enigjes- bundel
de de auteur de verhalen «De giegel-
gak», «De gezichtenhandel» en «De 
kwinkslagen» (cvb) 

Een voortreffelijke BB Literair De 
bezige Bij, Amsterdam 1975 

OPSTAND EN PACIFICATIE IN DE LAGE LANDEN 

Naar aanleiding van de herdenking van het vierhonderd jaar 
geleden gesloten « Pacifikatie van Gent» verschijnt in de loop 
van de maand oktober een interessante uitgave «Opstand 
en pacifikatie in de Lage Landen» (ca 450 biz) Het aantal 
oplagen bedraagt slechts 2 500 
Belangstellenden kunnen hiervoor aan gunstprijs 450 fr 
inschrijven bij het Dosfelinstituut, Tnbunestraat 14,1000 Brus
sel, tel 02/2191202 Gelieve hiervoor uw naam en adres op 
te geven 
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I 
Naar onze mening wat laattijdig maak
ten vorige week in het welbekende 
kafee Big Louis te Bilzen de program-
matoren de affiche bekend van de 
12de editie Een eerste indruk is dat 
dit weinig geïnspireerde jaar ook 
geen noemenswaardige vernieuwing 
heeft gebracht in de gelederen, zodat 
de namen voor een groot deel reeds 
tijdens een koncertavond in ons land 
waren Het gebeuren start op donder
dag 12 augustus te 14 uur met het 
amateursconcours voor welk reeds 
37 groepen uit eigen maar ook uit het 
buitenland inschreven Tussen 20 en 
23 u volgt een vrij rockkoncert Vrij
dag IS het vooreerst de beurt aan de 
winnaars van daags voordien ge
volgd door een nieuwe Brusselse pop
groep Machiavel waann een der 
achterneefjes van violist Eugeen 
^ s a y e Supercharge en Graham Par
ker zijn voor het eerst in ons land en 
zullen dus moeten overtuigen Fijn is 
de toezegging van Steeleye Span, die 
echter nu zonder zangeres van het 
eerste uur Maddy Prior rondtoeren, 
maar nog zeer degelijke muziek ten 
gehore brengen Voor Ene Burdon — 
met of zonder Animals ' — wordt het 
een come-back geblazen met zijn 
oudere hitsongs Hopelijk is hij zijn 
War-periode inmiddels vergeten Ex-
Yes toetsenklopper en space-rocker 
C ) Rick Wakeman komt met zijn uit
gebreide English Rock Ensemble on
der eveneens versterkte belichting de 
avond groots afsluiten 

Zaterdag wordt wellicht de hoogdagi 
voor velen met Sutherland Brothers 
and Quiver, momenteel nummer een 
in de States met Let your love flow 
De vaag bekende Camel en Jess 
Roden Band zullen het voor onze 
mensen eveneens niet makkelijk heb; 
ben, evenals de welbekende festival 
heavy-metalband Black Oak Arkan
sas Voor moeders-mooiste Kevin Ay-
ers en de hit-dreunmachine Status 
Quo IS het sukses wellicht op voor
hand verzekerd En voor hen die van 
meer virtuose of betere muziek hou
den IS er zondag natuurlijk onze Koen 
de Bruyne met trio en het Trio Roger 

RHODA SCOTT, EUROPA'S BESTE ORGELISTE 

TWAALFDE 
JAZZ-BILZEN 
IN AANTOCHT 
van Haverbeke met Etienne Verschu
ren en Carmell Jones als versterking 
Verder de vooralsnog onbekende 
New Orleans Internationals, een zeer 
gemengd kwartet, Max Collie and de 
Rythm Aces, de nieuwkomers Pas-
sport, en de gastvedette die meteen 
Europa's beste orgeliste wordt ge
noemd Rhoda Scott die het festival 
afsluit Verder kommentaar vooraf 
lijkt nog overbodig, en toelichting 
wordt tijdens het festival gegeven 
door de prezentatoren Hubert van 
Hoof en Jacky Geerts 

Enkele kranten en tijdschnften zullen 
reduktiebons publiceren {250 fr) , en 
voor de anderen wórdt het per dag 
inkom 275 fr, aan de kassa 320 fr 
Een tweedaags abonnement kost dan 
resp 450 fr 500 fr en aan de kassa 
580 fr, voor dne dagen 600 f r , 680 f r , 
en 800 fr, wat wel een dure grap 
wordt Affiches en stickers kunnen 
bekomen worden langs het J B -sekre-
tariaat. Oude Tongerse straat 6 te 
3740 Bilzen Kaarten vooraf bij een 
honderdtal platenzaken in het land 

Sergius. 
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Wh-^ -̂.« Îke week een ^^S^^^JK^ 

t TKXT««>STKLLIK«g 
GUSTAF WAPPERS EN 
DE BURGERLIJKE ROMANTIEK 
Het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten munt met bepaald uit door zijn 
kollektieve moderne kunst De negentiende eeuw daarentegen is er ruim
schoots vertegenwoordigd en de reeks dokumentaire tentoonstellingen over 
het Antwerpse kunstleven begint dan ook daar Als tweede expositie in de 
reeks gaat tot einde augustus >• Gustaf Wappers en zijn School», een honderd
tal werken van 43 kunstenaars voor het merendeel geschilderd na 1850 en door 
het museum verworven tussen 1870 en 1880 
En meteen zitten we dan in de volle romantiek zij het dan een romantiek op zijn 
Antwerps en heel burgerlijk geen grootse individuele emoties, geen getormen
teerde naturen, geen kontakt met de sociale roerselen van deze revolutionaire 
eeuw Daarentegen wel een overvloed aan historische genre-stukken teatrale 
evokaties, stemmige interieurbeelden, pseudo-poetische landschappen Kortom, 
een verzameling doeken om — enkele uitzonderingen daargelaten — je dood 
bij te vervelen, ware het met dat een flink deel ervan uitstekend geschilderd is i 
Gustaf Wappers (1803-1874) was met voor mets akademie-direkteur die veel 
aandacht besteedde aan het metier en aldus inderdaad in niet geringe mate 
heeft bijgedragen tot de wedergeboorte van de Antwerpse Schildersschool 
(het pompeuze akademisme was met zozeer de schuld van hem, dan wel van 
tijd en de burgerlijke wellust van het merkantiel herlevende Antwerpen) Wap
pers was een typisch kind van zijn tijd, in zijn werk, in zijn materiele welvaart en 
sukses als schilder, en ook in zijn verbittering Als vriend van Conscience en hd 
van de flamingantische vereniging De Toekomst werd hij van hogerhand zoda
nig belaagd door een « anti-Vlaams kabale » dat hij in 1852 zijn ontslag als direk-
teur aanbood en naar Parijs trok waar hij 22 jaar later bijna vergeten en voorbij
gestreefd zou sterven Hij werd begraven op het kerkhof van Montmartre en 
mocht zich postuum troosten met het feit dat de Antwerpse stadsvaderen in 
1893 een straat naar hem noemden (deze naast de Rubensstraat noq wel) 

VEEL G E S C H E E R , W E I N I G W O L . . 

Zo kan men een rondgang doorheen de huidige tentoonstelling samenvatten 
Maar het gescheer liegt er dan ook met om Wie het aantal personages op deze 
doeken samentelt (maar wie voelt zich daar toe geroepen), komt zeker tot een 
paar duizend En het moet gezegd, de meeste doeken zijn van een uitstekende 
technische kwaliteit, vaak indrukwekkend van kompositie en geschilderd met 
een goed begrip van de Rubensiaanse truuks Vooral het doek «Jonge moeder 
met haar kind » van Wappers zelf druipt van een te waarderen Rubensverering 
Meer houden wij echter van •< De Sulamitische », ietwat overdreven in zijn roman-
tisch-exotisme, maar toch sfeervol De indrukwekkende schilderijen van Nicaise 
De Keyser waarin de Antwerpse Schildersschool verheerlijkt, tonen een ander 
aspekt van Wappers ontslag (de broodnijd waar hij z'n deel van kreeg) naast al 
de grootmeesters van het verleden heeft De Keyser wel zichzelf afgebeeld, 
maar — met opzet uiteraard — zijn voorganger Wappers vergeten Trouwens 
De Keyser maakt zich volmaakt belachelijk met het groteske « Keizer Karel ver
lost de slaven van Tunis », de komplete bombast van zijn tijd in « grote stijl» op 
ruim 7,5 m^ voortreffelijk neergesmeerd En (typisch) naar die man werd Antwer
pen grootste lei genoemd 
Beperken we ons verder tot het weinige dat ons wél beviel Het beste doek is 
ongetwijfeld « Karel V als kind » in 1879 door Jan van Beers geschilderd, een bij
na modern doek met een tragische ondertoon, in een virtuoze «opgelost 
omber» techniek De 6 werken van Henri de Braeckeleer (1840-1888) waarbij 
de « Eetzaal in het woonhuis van H Leys » en de « Bloemenkwekerstuin » beslist 
meesterwerken ziin Ook de historische evokaties van Henn Leys en de verstil
de landschappen van Frangois Lamoriniere lusten we best De zeeslagen die 
Hendnk Schaefels borstelde behoren qua koloriet en penseelvoenng tot het 
gaafste wat de laat-romantiek te bieden heeft Hetzelfde geldt voor het genre-
werk van Verlat En ook het monumentale gelegenheidswerk « Aandenken aan 
de nationale feesten» van Constant Cap konden we als spektakelstuk best 
waarderen Maar toen was de kous finaal af 
Samengevat is « Gustaf Wappers en zijn school» dokumentair (en dat was de 
bedoeling) te genieten en kunnen retro-retro-fans er een prettige namiddag bele
ven Voor de katalogus schreef Jean Buyck, 19^ eeuwkenner bij uitstek, een aan
genaam lezende en kunsthistorisch boeiende inleiding 
Gustaf Wappers en zijn school, 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 
Leopold de Waelplaats, tot 29 augustus 

MUSKUSGEUR EN 

MANESCHIJN 
Tedere gevoelens vertolkt Simone 
Claus in deze poëzie, ons aangebo
den onder de titel Muskusgeur en 
Maneschijn Een titel die ongetwijfeld 
doet denken aan zinnelijke liefde in 
een romantische kontekst Meteen 
hebben we daardoor een idee over 
de inhoud van de bundel Het zijn een
voudige, uiterst korte gedichten, van 
tien tot dertig woorden dooreengeno-
men, die stemmige liefdesmomenten 
weergeven Hartstochtelijke verlan
gens, sentimentele strelingen, en ook 
wel eens een wanhopige wens, wor
den bondig in wisselende beelden uit
gedrukt door een rusteloos uitkam
men of verrijken van de voorraad 
associaties die m dat verband spon
taan opduiken Niet geheel vrij te plei
ten van gemakzucht, maar toch te 
,waarderen omwille van de summier 
weergegeven schakeringen in een 
echte liefdesrelatie 

Een voorbeeld «ik wil gewoon I nu 
bij je wezen I alleen maar stil I en 
rustig lezen I wat je hand I mijn huid 
I vertelt » (BIz 39) 

JVB 

Simone Claus : Muskusgeur en Ma
neschijn. Poëzie Uitg.. Walter Soet-
houdt. Perenstraat 15, 2000 Antwer
pen. — 1976. — Kijkgatpaperback 
34. - 48 biz. 

HET JACHT VAN DE 
PREMIER WORDT VERMIST 

Een « zee-roman » van John Dyson, uit 
het Engels vertaald door Hannie van 
Till, met een zeer knap omslagont
werp van Fnts Stoepman 
Of met de premier gewezen prime 
minister Edward Heath bedoeld is, 
(die immers een verwoed zeiler is) 
laten we in het midden, al kan hij wel 
model hebben gestaan voor de held 
van dit spannend verhaal, geheel in 
de trant van de Bntse fiktie en suspen
se Het wordt een verhaal van moder
ne kapers, een spoorloos verdwijnen
de premier Arabische terroristen en 
last but not least SY-inspekteur Rye, 
die meedingt in de zeilrace getuige is 
van de kaping, onverwijld de achter
volging inzet en er in slaagt de stnjd 
te winnen en de premier heelhuids uit 
de handen van zijn ontvoerders te 
redden Hij kan zelfs naar Downing 
Street terugkeren zonder dat de be
volking ook maar iets van dit moderne 
mantel-en-degen-bednjf heeft ge
merkt Uitgave P N van Kampen en 
Zoon, Amsterdam - Standaard Uitge
verij, Antwerpen (cvb) 

TAROT 
De Tarot is de verzameling esoteri
sche prenten die er uitzien als speel
kaarten en het best bekend zijn in ver
band met toekomstvoorspellingen of 

het ontraadselen van geheimen, voor
namelijk wanneer het gaat om harts
tochten en andere zieleroerselen 
Anne Dellart zocht de zelfkennis, 
door middel van de Tarot, en trachtte 
het verworven inzicht uit te drukken 
in gedichten — zij noemt ze « ver-beel-
dingen» — om zodoende zichzelf te 
definiëren De helft van het boekje 
wordt ingenomen door een proza
ïsche — zeg maar didaktische — inlei
ding over de mens als een «uit het 
systeem gegooid dier», geassocieerd 
met Anne Dellarts eigen geschiede
nis, de konsensus « kuituur», de drang 
tot leven het «praten met de stof» 
dank zij ons taalvermogen, de begnp-
pen mannelijk en vrouwelijk als «zich 
aan elkaar spiegelende polen », de lief
de de vrijheid Duidelijk te veel om 
er in dit kort bestek verder op in te 
gaan 

In haar poëzie zoekt ze het onderbe
wuste te releveren en bewaart tege
lijk het mytische waas eromheen, 
aldus een dialoog vormend tussen het 
rationele en datgene wat men «over 
de einder heen» aanwezig weet On
danks de zwaarmoedige kijk die in 
het prozaïsche deel soms aan bod 
komt, blijkt de schrijfster in haar 
gedichten de neerdrukkende sluier 
van het bestaan te hebben afgelegd 
voor een gul eerbetoon aan datzelfde 
bestaan JVB 

Anne Dellart. Tarot. Uitgeverij' 
Orion, Brugge. 1976. 39 bIz. 

Henn de Braeckeleer, 
Portret van bankier en kunstspekulant 
'Gustave CoOteaux», 1871, 
potlood en akwarel (45 x 35 cm) 
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TI/-PROGR/4MM^S 

15 JULI 

BRT 

1505 
1855 
1900 
1945 
2020 
2045 
2135 
2140 

2200 
22 45 

Ronde van Franknjk 
Barbapapa 
Slalom 
Nieuws 
Coronation Street 
Panorama 
Rooien en Blauwen 
STANDPUNTEN 
Vandaag hoort u een 
standpunt van de Volks
unie verzorgd door het 
Dosfel-Instituut. 
Premiere 
Nieuws 

NED. 1 

1400 

1530 
1825 
1855 
1905 

1935 

2015 
2105 

2135 
2150 
2215 

2245 
2250 

Waar de lelies bloeien 
Film 
Little house on the prairie 
Ronde van Frankrijk 
Nieuws 
Monty Python 
Komedie 
Strijd 
Dokumentaire over de ar
beidersbeweging 
De maffia in Montreal 
Nguyen Cao Ky, maar
schalk en vluchteling 
Dokumentaire 
Nieuws 
De hand van de meester 
Jeugdkoncert vanuit Am
stelveen 
Tenslotte 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-Ta-Tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Film-blik 
2000 Nieuws 
20 25 Nederlands elftal 
2055 De Ongenaakbaren 

Franse film (1953) 
22 35 Achter het nieuws 
2305 Nieuws 
2310 Panoramiek extra 

RTB 

1505 Ronde van Frankrijk 
1755 1 ,2 ,3 j'ai vu 
1815 Pourquo i ' 
1845 Le village englouti 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1940 Le voleur de cnmes 

Franse film (1969) 
21 10 Le carrousel aux images 
22 00 Nieuws 
2215 Schooltelevisie 

Litterature frangaise 

16 JULI 

BRT 

1400 Ronde van Frankrijk 
1855 Mumfie 

Een nieuwe tekenfilmreeks 
1910 Wickie de Viking 
1935 Tom en Jerry 
1945 Nieuws 
20 20 De Flintstones 
2045 De Tocht 

Australische film (1970) 
2210 Inspraak 76 

Over de jeugdlokalen 
2300 Nieuws 

NED. 1 

18 30 Ronde van Frankrijk 
19 05 Spel zonder Grenzen 
20 40 In het voetspoor der ontdek

kers 
21 35 Nieuws 
21 50 The Collaborators 
2240 The Continental Singers 
22 50 Nieuws 
2255 Ronde van Frankrijk 
2305 Panoramiek extra 

NED. 2 
1845 
1855 
1905 

2000 
2025 
21 15 
2155 
2225 

2340 

Ti-Ta-Tovenaar 
Nieuws 
Avro's toppop prezenteert 
de nationale hitparade 
Nieuws 
De gebroeders Hammond 
Televizier magazine 
Help een klant 
De internationale tennis
kampioenschappen van Ne
derland 
Nieuws 

RTB 

1400 Ronde van Frankrijk 
1745 1,2 3 ja i vu 
1815 Sept sur sept 
1845 Le village englouti 
1900 Antenne-soir, 
1915 Nieuws 
19 40 Les gens de Mogador 
2040 Transit Polen 

Dokumentaire 
21 45 Nieuws 
22 00 Ballade pour un Chine 

Franse film (1968) 

17 JULI 

BRT 

1535 Ronde van Frankrijk 
1845 Barbapapa 
18 50 De kleine journalisten 
1945 Nieuws 
20 00 Olympische Spelen 1976 te 

Montreal 
2230 Terloops 
2315 Nieuws 

NED 1 

1530 Nieuws 
16 32 De vlammen tegemoet Rus

sische film 
1600 Hademar de straatzanger 

Kindertoneel 
1620 Tommie 
1625 Slaap lekker Jakobus 
1714 De koning die niks kon 
1830 Ronde van Frankrijk 
1855 Nieuws 
1905 Rally Cross 1976 
2000 Openingsceremonie Olym

pische Spelen Montreal 
2230 Nieuws 

NED 2 

1500 

1845 
1855 
1905 
1950 
2000 
2025 
21 15 
2200 
2225 

De internationale tennis
kampioenschappen van Ne
derland 
Ti-ta-tovenaar 
Nieuws 
De Olympische Spelen 
't Zand 33 
Nieuws 
Alias Smith and Jones 
O p a s hitparade 
Brandpunt 
Nieuws 

RTB 

1535 Ronde van Frankrijk 
1645 Tenuto 
1740 Jean-Roch Coignet 
1830 Spectacles 
1845 Colargol 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1940 The Picnic De gouden roos 

van Montreux 
2000 De Olympische Spelen te 

Montreal 
22 30 Nieuws 

18 JULI 

BRT 

1000 Euchanstieviering vanuit 
Westouter 

11 00 Ronde van Frankrijk 
13 30 Ronde van Frankrijk 
1615 Het jongetje met de twee 

hoofden 
1630 De ontdekkingsreizigers 

Roald Amundsen (1872-
1928) 

1720 Koncert 
1845 Barbapapa 
1850 Het Amenka van Alistair 

Cooke 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2025 Een avondje uit twee op 

de wip 
TV-spel 

2210 Nieuws 
2220 De Olympische Spelen 

1976 te Montreal 

NED 1 

1530 Nieuws 
15 32 De muis op herhaling 
1600 Finale ronde van Frankrijk 
1855 Verkeers(p)licht 
1900 Nieuws 
1905 Internationale folklonsti-

sche parade 
19 50 De vierde dag SF-film 
21 55 De Indianen van Guatemala 
2235 Nieuws 
2245 Landing op mars 

NED 2 

12 00 De internationale tennis
kampioenschappen van Ne
derland 

1847 Bericht van de wilde gan
zen 

18 50 Woord voor woord 
1855 Ti-ta-tovenaar 
1900 De kinderen van nummer 

47 A 
19 25 De wonderbaarlijke beginja

ren van de film 
19 50 Studio sport 
2025 Dick Cavett-show 
21 30 Nieuws 
21 35 Een kwestie van aanvoelen 
2230 Olympische Spelen in Mon

treal 
2300 Nieuws 
2400 Olympische Spelen Mon

treal 

RTB 

1045 
1300 
1330 
1645 

1750 

1815 
1845 
1900 
1945 
1940 
2045 
22 00 
2215 
2250 

2320 

Ronde van Franknjk 
Concertissimo 
Ronde van Franknjk 
Les trois mousquetaires 
Franse degen- en mantel-
film naar Dumas 
Roquet belles oreilles 
Tekenfilm 
Le francophonissime 
Dokumentaire 
Antenne-soir 
Nieuws 
Les gens de Mogador 
Jeux sans frontieres 
Nieuws 
Propos et confidences 
Jeux Olympiques de Mon
treal 
Nieuws 

19 JULI 

BRT 

1730 De Olympische Spelen 
1976 te Montreal 

1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 De kroniek van de familie 

Adams 
2220 De Olympische Spelen 

1976 te Montreal 
2300 Nieuws 
2310 De Olympische Spelen 

1976 te Montreal 

NED 1 

17 30 Olympische spelen in Mon
treal 

1855 Nieuws 
1905 K R O s wereldcircus 
19 55 Mocedades Spaanse show 
2025 Er zit muziek in 
2050 De Gouden Zeezwaluw 
21 15 Uit de agenda van een bis

schop 
21 35 Nieuws 

21 50 Tradities en taboes in Ma
rokko 

2215 Socutera 
22 25 Olympische Spelen in Mon

treal 
23 00 Nieuws 
2400 Olympische Spelen in Mon

treal 

NED 2 

2000 
2025 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 NL Discoshow 

Nieuws 
Als je voor een dubbeltje 
geboren bent VSi-film 
(1974) 

21 50 Aktua TV 
22 35 Burt Bacharach 1974 

Show 
2325 Uitzending van symbiose 
2329 Nieuws 

RTB 

1645 1 2 3 j'ai vu 
1715 Olympische Spelen 
18 45 Le village engloutr 

TV-reeks 
1900 Lundi Sports 
1915 Nieuws 
19 30 Les gens de Mogador 
20 30 Mounr a Madrid 

Franse film (1963) 
21 50 Nieuws 
22 05 Olympische Spelen 
2300 Nieuws 
23 15 De Olympische Spelen 

20 JULI 

BRT 

1730 De Olympische Spelen 
1976 te Montreal 

1945 Nieuws 
2015 De hoeder van mijn broe

der 
2040 Een mens van goede wil 
2130 De Olympische Spelen 

1976 te Montreal 
2230 Nieuws 
2245 De Olympische 

1976 te Montreal 
Spelen 

NED 1 

14 00 Paardensport 
1425 Een stad op stelten Russi

sche jeugdfilm 
1730 Olympische Spelen in Mon

treal 
1855 Nieuws 
1905 Mash 
1930 M n ouwe baas 
1955 Toppop extra 
2005 Nevada Smith Western 

Met de opening van de Olympische Spelen (zaterdag 17 juli, 20 u ] is het ki j
kend publiek voor een paar avonden en nachten zoet De bevermaskotte 
bli jft eveneens van de pa r t i j ! 

21 15 De zomer in het hoofd Tips 
voor de vakantietijd 

21 35 Nieuws 
21 50 Sinatra TV-show 
2240 Olympische Spelen in Mon

treal 

NED 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
19 05 Pauline, Petrova en Posy 
1930 Zo vader zo zoon 
2000 Nieuws 
2025 Sutherland grijpt in 
21 15 Filter furore special Coun-

try-rock 
21 40 Kandidaten voor het goud 

van Montreal 
2220 Pro cantione antiqua 
2230 Nieuws 

RTB 

1645 1 2, 3 j'ai vu 
1715 De Olympische Spelen 
18 45 Le village englouti 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 Les gens de Mogador 
20 30 Livre d'heures 
21 30 De Olympische Spelen 
21 45 Nieuws 
22 00 De Olympische Spelen 
2245 Nieuws 

21 JULI 

BRT 

1435 Keep Smiling 
Dokumentaire over para
chutisten 

1510 Militair defilee 
1530 Tip-top 
17 30 De Olympische Spelen 

1976 te Montreal 
1930 Zomeragenda 
1945 Nieuws 
2015 Terloops-extra 
21 00 De Olympische Spelen 

1976 te Montreal 
23 00 Nieuws 
2310 De Olympische 

1976 te Montreal 
Spelen 

NED 1 

15 30 Eerlijk duurt het langst 
16 20 Het wonder der natuur 

Australië 
1645 The new Dick van Dyke 

show 
17 30 Olympische Spelen in Mon

treal 
1855 Nieuws 
19 05 Van gewest tot gewest 
1950 Schmoedipus TV-spel 
21 00 Olympische Spelen in 

Montreal 
21 35 Nieuws 
21 50 Olympische Spelen in Mon

treal 

NED 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Jouw wereld, mijn wereld 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
20 25 Villa el Salvador Dokumen

taire 
2030 Tippelen TV-film over prosti

tutie 
2205 't Schot IS te boord Doku

mentaire 
2225 Nieuws 

RTB 

1440 Feu vert 
1510 Defile et revue mi'itaires 
1630 Feu vert 
17 20 De Olympische Spelen 
1840 Chapi-chapo 
1845 Le village englouti 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 Het leven van de olifanten 

van Tsavo dokumentaire 
19 50 Les gens de Mogador 
2045 Dokumentaire 
21 00 De Olympische Spelen 
21 45 Nieuws 
22 00 De Olympische Spelen 
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socMP\L Lëiyen 

DE PROBLEMEN GAAN NIET MET VAKANTIE 
Het parlement is met vakantie Het beeld 
waarmee verschillende verkozenen des 
volks naar zuidelijker of andere oorden 
trokken, is anders niet om fier over te zijn 
Vanwege de meerderheid werd tot de 
laatste dag brutaal elke dialoog met de 
oppositie geweigerd en alle amendemen
ten uit die hoek werden dus verworpen 
De h Van Eynde toonde zich nog maar 
eens langs zijn meest minderwaardige zij
de Dat stoort ons elke keer opnieuw, 
alhoewel we het gewoon zijn In elk geval, 
voor de werking van onze demokratische 
instellingen waren de laatste Kamerzit
tingen beslist geen publiciteit i Dat de 
demokratie een teer bloempje is, zal wel 
met waar zijn Alleen een diep-gewortelde 
boom kan zulke stormen overleven Ge
lukkig maar i 
Het parlement is dus met vakantie De 
regering in zekere zin ook Nergens heb
ben we bij deze gelegenheid een balans 
zien opmaken van het voorbije parlemen
taire jaar Het zou geen schitterende lijst 
verwezenlijkingen geweest zijn En wat 
de sociale verwezenlijkingen betreft, op 
dit terrein presteerde de ploeg Tindemans 
werkelijk niets dat in de annalen van deze 
staat zal geboekstaafd worden 
Er waren vanzelfsprekend de klassieke 
reeks van details die hier en daar aan de 
bestaande wetten verbeterd werden 
Soortgelijke detail-verbeteringen wist 
zelfs de regenng Tindemans te verzame
len De pensioen-wetgeving werd wat bij-

gesleuteld bv, en onder druk van de 
omstandigheden werd het brug-pensioen 
ingevoerd Er zijn nog zo van die dingen 
te vermelden Als het intrekken van een 
slecht voornemen op de positieve zijde 
van de balans moet komen, kunnen we 
vermelden dat de regenng er voorlopig 
met meer aan denkt de wachttijd om afge
studeerden toe te laten tot de werkloos
heidsvergoeding van 75 dagen op 150 
dagen te brengen Hier hebben de vele 
protesten dan toch iets opgeleverd i 
Maar, om nog even over dit ontwerp ver
der te bomen, tot een werkelijke verbete
ring van de bestaande reglementen 
kwam het ook hier met Sommige universi
tair-gediplomeerden blijven van deze 
werkloosheidsvergoeding uitgesloten, 
evenals bepaalde kategoneen afgestu
deerden uit het beroepsonderwijs Alhoe
wel van verschillende zijden hierop aange
drongen werd de regering Tindemans gaf 
met toe Voor deze jonge mensen was 
het en is het en blijft het Neen i 
Het hele sociale beleid van deze regering 
mist trouwens visie en ruimte over heel 
de lijn Hienn verschilt de huidige ploeg 
met van al de vonge Er werd gedaan wat 
reeds dertig jaar traditie is in dit land aan 
de bestaande voordelen werd wat verbe-
tenng aangebracht, sommige kategoneen 
kregen een aalmoes [gewaarborgd inko
men voor iedereen bv J, voor andere kate
goneen werd de kraan zelfs terug dichter 
gedraaid (de minder-vahden bv, alle pro

testen ten spijt IJ, en noem maar op Nie
mand in dit land schijnt fnsse denkbeel
den te hebben En wie ze heeft, wordt met 
gehoord i 

Alles wordt nog steeds op een schaaltje 
afgewogen Verdelende rechtvaardig
heid, noemt men zulks i Maar van echte 
menselijke solidariteit is geen sprake Nie
mand leeft voor de anderen De meesten 
zijn zelfs met bereid een deel van hun 
overvloed af te staan 

De regering heeft als eerste en laatste 
taak het algemeen belang te behartigen, 
heeft men ons jaren geleden reeds voor
gehouden Maar de dagelijkse werkelijk
heid IS anders Die dagelijkse werkelijk
heid IS dat elke minister de komende ver
kiezingen voor zijn partij voor te bereiden 
heeft Die dagelijkse werkelijkheid is dat 
elke partij van haar ministers elektoraal 
renderende initiatieven verwacht Hoe 
kan men op die manier tot de noodzakelij
ke diepgaande hervormingen komen f 

We gaan de vakantie in met een pessimis
tisch beeld Hoe kan het anders"? Het par
lement gaat met vakantie De problemen 
echter gaan nooit met vakantie i De suk
kelaars blijven achter Al wat hen gelaten 
wordt IS de hoop op beter tijden In alle 
openhartigheid gezegd we staan nog ver 
af van de gemeenschap-vormende solida
riteit van iedereen met iedereen We zijn 
nog lang geen volk i 

Wil ly Cobbaut 

r 
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VAKANTIE-ARBEID VOOR STUDENTEN 

Vakantie-arbeid voor studenten is gereglementeerd 
in België Ook kan deze arbeid en vooral het ontvan
gen loon invloed hebben op andere takken van de 
sociale zekerheid Een en ander vindt men hier 
samengevat Deze rubnek is gedeeltelijk een herha
ling en gedeeltelijk een aanvulling van rubnek 111/01 

UITGESLOTEN 

De reglementenng is met van toepassing op volgen
de kategoneen personen 
— die volkomen gratis arbeid leveren 
— studenten die reeds sinds 6 maand werken en 

dus geregelde werknemers geworden zijn 
— studenten van een avondvakschool of die 

onderwijs volgen met een beperkt leerplan 
— studenten die stage doen waarvan de arbeid 

deel uitmaakt van het studieprogramma 
— studenten die gewoonlijk met meer dan 2 u per 

dag werken 
Op alle anderen is de reglementenng van toepas
sing Noteer ook dat de wetgeving het hele jaar 
door van toepassing is 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

Uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding 
moet een schriftelijke overeenkomst opgesteld wor
den in drie eksemplaren, voor elke student afzon
derlijk Een eksemplaar is bestemd voor de student 
zelf, een voor de werkgever en een moet binnen de 
vijftien dagen na het begin van de uitvoering van de 

overeenkomst overgemaakt worden aan de ar-
beidsinspektie Die overeenkomst moet een in de 
wet opgesomde reeks gegevens bevatten Indien 
geen schriftelijke overeenkomst bestaat, indien 
geen eksemplaar naar de arbeidsinspektie werd 
gezonden of indien in de overeenkomst gegevens 
ontbreken kan de student de overeenkomst verbre
ken op elk ogenblik en zonder vergoeding noch 
vooropzeg 
INVLOED 

Het ontvangen loon kan invloed hebben op het vol
gende 
a Studiebeurs 
Een der voorwaarden om sommige studiebeurzen 
aan te vragen bestaat er in «ten laste van de 
ouders» te zijn Als de netto-inkomsten uit vakantie
werk met meer bedragen dan 25 000 fr , blijft de stu
dent aan deze voorwaarde voldoen 
b Belastingen 
Alle inkomsten moeten aangegeven worden Maar 
dat wil met noodzakelijk zeggen dat ook belasting 
zal dienen betaald te worden Het voor 1976 netto
belastbaar inkomen dat van belastingen is vrijge
steld bedraagt 62999 fr Dat stemt overeen met 
een bruto-bedrag van 89999 fr 
c Kinderbijslag 
Vakantie-arbeid is geen beletsel voor het verder 
ontvangen van kindergeld ongeacht de duur van 
de geleverde prestaties en ongeacht ook het ont
vangen loon Q^ 

• 1 ^ 
DOKUMENTATIE 

MASSA-MEDIA 
Wie enige belangstelling heeft voor de 
sociologie van de massa-media en de 
massa-kommumkatie, zal met nagelaten 
hebben het klassiek geworden werk van 
de Spaanse filozoof en essayist José 
Ortega y Gasset te lezen, verschenen 
tegen het einde van de twintiger jaren 
«De opstand der horden» Hienn be
schrijft deze auteur de geindustnalizeer-
de maatschappij als een dinamisch ge
heel met twee krachtkernen de minderhe
den en de massa De minderheid had de 
leidende funktie, de massa was veeleer 
een vormeloze verzameling van door
snee-mensen zonder initiatief en onginali-
teit De minderheid dacht zelf de masse 
dreef voort op invloeden van buitenaf 
Ortega y Gasset kende een enorm suk-
ses met voornoemd werk en hij mocht 
zich verheugen in vele herdrukken en ver
talingen De invloed van zijn denkbeelden 
was met minder groot 
In hoever zijn ontleding van de toestand 
in 1926 — toen het werk verscheen — 
juist was laten we hier buiten beschou
wing In elk geval is het zo dat ook zijn vol
gelingen met zullen ontkennen dat de 
maatschappij van vandaag 1976 met 
meer dezelfde is als die van vijftig jaar 
geleden En indien veel in het werk van 
Ortega y Gasset juist was — ontegen
sprekelijk — en dich bij de werkelijkheid 
vandaag is een belangrijk deel van diens 
analize met meer bruikbaar De massa-me-
dia en de massa-kommumkatie bv, om 
ons tot dat aspekt te beperken zijn van
daag iets anders geworden Omdat zij 
niet los te denken zijn van de hoog-indus-
tnele maatschappij, volgen zij de snelle 
ontwikkeling van dit maatschappij-type 
op de voet Deze ontwikkeling ging de 
voorbije jaren ongelooflijk snel 
Het IS daarom een ietwat eigenaardig ver
schijnsel dat de wetenschappelijke studie 
van de massa-kommumkatie en de mas-
sa-media slechts langzaam tot ontwikke
ling IS gekomen zoals vastgesteld wordt 
door twee aan de universiteit van Keulen 
verbonden auteurs in hun boek «Sociolo
gie van de massa-kommumkatie» Deze 
twee auteurs Alfhons Silbermann en Udo 
Michael Kruger schreven rond dit tema 
een o i belangrijk boek dat terecht opge
nomen werd in de Aula-reeks van de uit
geverij Het Spectrum 

Wie een duidelijk beeld wil hebben van de 
huidige stand van zaken op gebied van 
het sociologisch onderzoek inzake mas
sa-kommumkatie zal in dit boek zijn 
gading vinden Na een pleidooi van liefst 
34 bladzijden, geven de auteurs aandacht 
aan achtereenvolgens de rol van de zgn 
communicator (degene die de boodschap 
brengt), de inhoud van deze boodschap 
en de houding van de zgn recipient, dege
ne die de boodschap ontvangt Het werk 
wordt afgesloten met een uiteenzetting 
van de eerste ontwerpen voor een socio
logische teorie met betrekking tot de mas
sa-kommumkatie Daarbij wordt onder
scheid gemaakt tussen een pozitivistisch 
georiënteerde sociologie en een met-pozi-
tivistisch georiënteerde sociologie 
Alhoewel blijkbaar geen poging gedaan 
IS om het vakjargon te ontwijken en dus 
toegankelijk te zijn voor leken, blijft het 
werk toch voldoende leesbaar voor wie 
met de gebruikelijke terminologie met ver
trouwd IS Een ernstige inspanning is af en 
toe wel nodig 
Aanbevolen i 

Jvb 

A Silbermann en U. Kruger - « Sociolo
gie van de massa-kommunikatie » - Au
la-reeks nr 551 - 1975 - 159 biz. - 162 fr. 
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TOURTRUUT 
Wij treuren over de tijden van weleer 
Toen had iedere gazet een plezante 
jongen in de ronde van Frankrijk Wij 
weten nog hoe wij gierden toen wij 
hun stukjes lazen Ach, wij waren 
toen maar een jaar of tien, maar dat 
proza was leesbaar Nu, met al die 
bloedige ernst wordt het dat hoe lan
ger hoe minder 

Onze Fred schijnt met van die mening 
te zijn Niet alleen probeert hij soms 
diepzinnig te doen of sentimenteel, 
maar daarenboven maakt hij zich dik 
als de Franse TV-mensen hun beelde
kens al eens versnellen, omdat ze op 
die manier de koereurs belachelijk 
maken En, maar daar denkt Fred met 
aan, de mizene voor de kijkers korter 

WIJ , U W nedenge dienaar, doen ons 
best om de stapels literatuur over de 
ronde te doorworstelen Zonder erop 
te boffen, dat is zwaarder werk dan 
de ronde rijden 

Onze vraag is altijd maar hebben wij 
er op het TV-schermpje niet méér van 
gezien dan de joernalisten die ergens 
in een autootje kilometers achter de 
renners van meet tot meet p u f f e n ' 
Met de nodige halten aan staminees 
en andere ijzerwinkels 

Hoe kan Luc Varenne dan weten dat 
Merckx (uit piëteit schrijft Luc die 
naam met meer neer maar wél « men 
weet wel wie») zelfs met twee zwe
ren op zijn eerbiedwaardig achter
werk deze ronde zou winnen op èen 
been ' En wij die dachten dat Merckx 
ook zonder zweer nogal zou piepen 

om Van Impe bij te houden op de 
bergflanken 

Overigens zijn wij zo stompzinnig van 
te denken dat Van Impe, o m door de 
aanwezigheid van Merckx, in vorige 
uitgaven van de ronde van Frankrijk, 
nooit de volle maat van zijn kunnen 
heeft mogen geven Zoals wij er nu, 
zondag in Pau — de renners dan — 
nog met zo zeker van zijn dat Lucien 
de ronde zal winnen 

Ge kunt natuurlijk de ronde volgen 
zoals onze nonkel Dolf ledere namid
dag laat hij tante Fien achter tussen 
de bieten of het witloof (dat er nog is) 
omdat hij «den arrivee» moét zien 
Rustig alleen thuis neemt hij dan eén 
borrel, twee pilsen en een dutje De 
ware sport dus Maar vertel het met 
verder 

En Fred kunnen wij een enorm plezier 
doen Het was de droom van zijn 
leven, zei hij, ooit een gele trui te dra
gen HIJ kan er van ons een krijgen 
Met een gat op de elleboog en wat 
los onder de arm Maar knalgeel en 
van goede «sajet» 

W I J hebben ook onze informatie Wij 
moeten dus denken dat Fred ofwel 
met spek schiet ofwel héél slecht inge
licht IS wanneer hij zegt dat er mis
schien ( ' ) « gefoefeld » wordt in krite-
ria en zo, maar nooit ofte jamais in de 
tour 

W I J zitten met een visademke te wach
ten op de onderpastoor die publieke
lijk vurige gebeden stort opdat 
Merckx de ronde zou winnen Ge 
moet de dag van vandaag van niks 
meer verschieten bij de klerus 

Na de klakken, de vaderlandsliefde, 
de politiekelingen, de gazetten, de 
velo's zelf, de plaatselijke schonen, de 
sigaretten, de «dynamiet» (maar die 
eerder onder de toog), schijnen het 
de toeristische centra te zijn die via 
de tour aan de man moeten worden 
gebracht Niet slecht gezien De toe
rist IS een koe die blijft geven 

En om toch een serieus woord neer 
te schnjven op 11 juli was het eens 
geen Vlaming die de rit won Allicht 
kwestie van Vlaming te zijn om Euro-
peeer te worden 

OLYMPISCH 
De ronde is bijna gedaan Het wordt 
dus hoog tijd dat wij aan de olympi
sche spelen gaan denken Liever dan 
aan de droogte, de spaarkas, de drei
gende hongersnood, de werkloos
heid, Tindemans, het Europa van mor
gen en andere rampen. 

Het IS best mogelijk dat de spelen 
zaterdag beginnen Behalve Canada, 
Chili, Zuid-Afnka, de Sovjetunie, de 
republiek China, de volksrepubliek 
China, Rhodesie, Israel, de Verenigde 
Staten, Engeland, Franknjk en nog 
een zestigtal landen is iedereen in zijn 
nopjes Onder meer Belgie-Belgique 
Al ter plaatse 

Om dit grote feest van de broeder
schap te vieren werd zowat het hele 
Canadese leger te wapen geroepen 
Er lopen namelijk nog altijd sub versie-
ve langhangen los die het schandalig 
vinden aan die truterij tientallen miljar
den franken te verknoeien 

Zelden werd een gezelschap zo met 
de wapens beschermd als het olym
pisch komitee, in Canada te hoop gelo
pen Zelden werd ook door een gezel
schap zo'n belangrijke materie behan
deld als door de band van de lord Die 
meteen zijn 948® perskonferentie gaf, 
nog steeds zonder iets te zeggen 

Hoeveel Belgen zijn er naar Montreal 
vertrokken ' Primo om deel te nemen 
aan de s p o r t s h o w ' Secundo om te 
eten en te d r i n k e n ' Tertio om een 
prestatie te l e v e r e n ' Schiftings-
vraag hoeveel kost dat alles en wie 
gaat het betalen ' 

Prinses Anne van Engeland zal ook 
deelnemen aan de spelen Op haar 
verzoek zal zij beschouwd worden 
als een gewone deelneemster Behal
ve zestig gonlla's, een brigade bere
den politie, veertig «stillen», tachtig 
gewone politiemannen, dertig scherp
schutters en tweehonderd man huis
personeel, zal niemand zich opvallend 
om de prinses bekommeren 

Ook haar eehtgenoot. Mark Philips, 
met, want die is maar invaller in de Brit
se ploeg En invallers hebben niks te 
zeggen 

Er zullen in Montreal maar weinig lan
den aanwezig zijn, tegen wier aanwe
zigheid met hier of daar werd gepro
testeerd Tot die weinige behoort ech
ter Belgique Moeten wij bemind zijn 
in de wereld, zeg 

Er zijn, zoals gebruikelijk, enkele spe
ciale attrakties voorzien tijdens de 
olympische spelen Zo, voor wat het 
volksvermaak betreft, de aanwezig
heid van Amin Dada, de oprichting 
van de olympische mast — voltooiing 
van het dito stadion — in de herfst 
van 1977, de veeltahgheid van de Bel
gische leiders en de bescheidenheid 
van onze hockeyploeg Om de toe
spraken van de lord en de olympische 
eed met te vergeten 

Het geval van Mike Maun lijkt ons bij
zonder tragisch De man werd in Mon
treal door de andere leden van de 
ploeg van Kenia verstoten, omdat hij 
met behoort tot dezelfde stam als zij 
Anderzijds dient gezegd dat de scha
de beperkt bleef zij hadden hem ook 
kunnen opvreten 

Een paar interessante rekords voor
af een Franse wielrenner zal er na 
Montreal mee stoppen, omdat hij de 
pensioengerechtigde leeftijd van 65 
jaar bereikte Steeds als belovend lief
hebber De ouderdomsdeken van de 
USA-ploeg is 46 jaar Beroep stu
dent De Russische hoop voor het 
kogelsloten bij de dames heet onder 
de vrienden Iwan Het bier voor de 
Belgen werd per schip vervoerd om
dat een jumbo de vracht met aankon 
Het schip zal nadien de madolles naar 
het vaderland brengen 

Modern sprookje de olympische 
vlam die van de Olympos via Athene 
en Ottawa naar Montreal moet over
gebracht worden, wordt in Athene 
opgevangen door een kunstmaan, en 
afgeleverd in Ottawa Daar gaat het 
dan weer te voet verder naar Mon
treal. Krankzinnige onzin? Well icht 
maar toch schoon. 

Tot slot een warme oproep Om wat 
zaad in 't bakje te brengen — onze 
helden in Montreal moeten toch ook 
eten (en dnnken) nietwaar'? — ver
koopt het Bels olympisch komitee een 
soort olympische gedenkpenningen 
Gouden nog wel De prijs bedraagt 
slechts 25000 frank BTW inbegre
pen Waarop zouden wij w a c h t e n ' 

VAN DAG... 

• Maandag Nogal komiek maar 
waar de olimpische spelen worden 
gesloten met gesloten deuren 't 
Stond in de gazet • Dinsdag : Als 
Fred met wou meerijden in een klucht-
koerske voor sportjoernalisten, was 
dat zeker met omdat hij schnk had 
geklopt te worden • Woensdag : Er 
werden bloedklonters ontdekt in de 
aders van Ali Nog altijd het gevolg 
van zijn «wreed » gevecht tegen een 
catcher • Donderdag • Wij voelen 
mee met Monne Goethals Door naar 
Anderlecht te gaan dacht hij de Ol-
landers kwijt te zijn En Anderlecht 
moet nu precies tegen -Ollanders in 
de « nng » • Vri jdag : Een Russische 
atleet vroeg asiel in België Als hij er 
dan maar aan denkt in Brussel of Wal
lonië te gaan wonen, of 't wordt van 
de regen in de drop • Zaterdag : En 
wie in Montreal asiel wil, wende zich 
tot de hostessen Dit bericht richt zich 
uiteraard enkel tot de Vlamingen 

• Zondag : Ter gelegenheid van 11 
juli de « stomme » vraag of de Vlaam
se sport in België op ieder gebied 
krijgt waar ze recht op heeft 

..TOT DAG 

VIKING 3 
Dat er kanalen op Mars zouden 
zijn, en dus mensen die ze gegra
ven hebben — zoals Schiaporel l i 
precies honderd jaar geleden zou 
beweerd hebben, maar dan in ieder 
geval veel minder kategoriek dan 
hem nu in de schoenen wordt 
geschoven — dat gelooft natuur
li jk geen mens meer. Men wéét 
trouwens dat het niet het geval is. 
Als echter veel geleerden denken 
dat er een ernstige kans bestaat 
dat er vormen van leven voorko
men op Mars, en als het de hoofd
opdracht van de Viking wordt dat 
te gaan onderzoeken — en de pro
gramma's worden ook niet direkt 
door l ichtgelovige fanatici uitge
schreven — dan moet het geloof 
In die kans wel ergens op steunen. 
Welnu, één van de allerbelang
ri jkste argumenten die pleiten voor 
mogel i jkheid van leven op Mars is 
dat er water is of geweest is. 

Er zijn verschi l lende aanwijzingen 
daarvoor. Er zijn de poolkappen, 
die bestaan uit ijs. Overwegend 
koolzuuri js weliswaar, maar toch 
ook een hoeveelheid water bevat
tend. Er Is de dampkring. Hoe ijl hij 
ook is, er zit een zekere hoeveel
heid waterstof in. Ten derde, men 
heeft op Mars kloven en ravijnen 
gevonden die niets anders kunnen 
zijn dan valleien, gevormd door 
stromend water. Er Is momenteel 
geen andere uitleg. 

Nochtans werd geen enkel spoor 
van nu aanwezig vloeibaar water 
gevonden. Eerste v raag : kan het 
zijn dat er nog leven voorkomt hoe
wel vloeibaar water al mil joenen 
jaren geleden verdwenen is ? Een 
aantal geleerden zeggen: ja, dat 
kan. De verklaring daarvoor l igt 
ver bulten het domein van de ama
teur-astronoom, maar laten wij het 
zo aanvaarden. 

Tweede vraag : is het mogeli jk dat 
er nu op Mars geen vloeibaar 
water meer is, hoewel het er ge
weest is ? En weer antwoorden 
sommige deskundigen : dat is mo
geli jk. Er kunnen zich bij voorbeeld 
op Mars door de wentel ing van de 
as — die we ook op aarde kennen, 
nl. de precessie in 26.000 jaar — 
wijzigingen in het klimaat voor
doen, die zelfs op aarde in andere 
verhoudingen denkbaar zouden 
zijn (en ter loops, dit maakt tegen
woord ig het voorwerp uit van een 
ernstige studie van de kl imatolo-
gen, zoals door de h. Pien uiteenge
zet op de algemene vergadering 
van de Vereniging voor Sterrenkun
de in 1975), wijzigingen die van die 
aard zouden kunnen zijn dat alle 
water en waterdamp tn vaste toe
stand op de poolkappen terecht 
k o m t en dit voor ontzettend lange 
perioden. 

Men vraagt zich in verband hier
mee nog iets anders af Als alles 
omgezet wordt in ijs, dan zou de 
gelaagdheid van de dampkring wi j 
zigen Het zou best kunnen dat 
zich dan laag boven het Mars
oppervlak een laag van zware gas
sen — i.e. van argon — zou vor
men. En nu vraagt men zich al af of 
de gedeeltel i jke mislukking van de 
Russische Mars-sondes niet pre
cies daaraan zouden te wij ten zijn. 
En of de Amerikanen, vanzelfspre
kend rekening houdend met die 
mogel i jkheid, het nodige hebben 
kunnen voorzien om een geli jkaar
dige mislukking te voorkomen 

Kortom, er zijn zoveel vraagte
kens, zoveel veronderstel l ingen, 
zoveel verwachtingen dat de lan
ding op 17 juli van zoveel belang is 
dat ze ieder aardbewoner moet 
Interesseren. 
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