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Lucien Van Impe, het vinnige leeuwtje uit Mere-bij-
Aalst, won de Ronde van Franknjk 1976 Bij zijn thuis
komst werd hij op een grandioze manier verwelkomd 

door zijn geestdriftige supporters 

VLUCHT 
MINISTER DE CLERCQ 
NAAR GENT? 
Een groot gedeelte van onze 
bevolking geniet momenteel zalig 
van haar jaarlijkse vakantie of 
beroest zich aan sportieve ge
beurtenissen 
Voor de politiek is er geen belang 
stelling Het parlement is immers 
met vakantie 
Het parlement wel maar nog met 
de regering In de beslotenheid 
van de stille Wetstraat in Brussel 
staren de excellenties dezer da 
g©n met ontzetting in de onpeil 
baar diepe put die een gevolg is 
van hun beleid 

De truukjes kunstgrepen en ver
haaltjes van Willy De Clercq die 
reeds meer dan dne jaar verant
woordelijk tekent voor onze 
Staatsfinancien kunnen met lan
ger verdoezelen dat 1976 zal 
moeten afgesloten worden met 
een begrotingstekort dat tiental 
len miljarden hoger ligt dan offi 
cieel voorzien En dat 1977 — alle 
inspanningen van het «hakbijlko 
mitee» ten spijt — het jaar van 
de budgettaire katastrofe dreigt 
te worden 

Zover staan wij dan na enkele 
jaren bewind van de man met wie 
alles anders en zoveel beter zou 
worden en met een minister van 
Financien die het wel goed kan uit
leggen maar het heel wat minder 
goed doet En die er toch met zal 
in slagen die waarheid voor onze 
bevolking verborgen te houden 
W I J staan aan de rand van de bud
gettaire afgrond En wat doen de 
verantwoordelijken voor deze de 
bade"? Ze maken zich klaar om 
het zinkende schip te verlaten en 
uit te wijken naar veiliger oorden 
Tindemans droomt steeds meer 
van Europa en De Clercq wil 
alles op alles zetten om burge 
mee&ter van Gent te kunnen wor 
den HIJ IS het ministerschap 
beu 
Tot 10 oktober zal men dan ook 
alles op alles zetten om de bud
gettaire werkelijkheid te verdon
keremanen Gouverner eest pre 
voir Paul Martens 

DRIELEDIG TOT 
IN STRAATSBURG? 
De Volksunie-frakties van Kamer en Senaat bespraken op 14 
juli de politieke toestand De frakties noteerden de beslissing 
van de « Europese top» over de zetelverdeling in het Euro
pees Parlement De Volksunie-frakties vestigen de aandacht 
op de noodzaak de aan België toegewezen zetels te verde
len over twee kiesomschrijvingen een Vlaamse en een Frans
talige 
In geen geval mag van de Europese verkiezingen gebruik 
gemaakt worden om een dneledige struktuur met Brussel als 
derde kiesdistrikt in te nchten 
De Volksunie-frakties bespraken verder de recente stand
punten van de politieke partijen in verband met de voorgestel
de dialoog van de gemeenschappen 
De frakties betreuren dat sommige Vlaamse partijen op licht
zinnige wijze de drieledige gewestvorming als basis van zulke 
dialoog schijnen te aanvaarden dan wanneer alleen het twee
ledig federalisme kan leiden tot volwaardig zelfbestuur voor 
alle Vlamingen 



opirifé'? 

DE VLAAMSE PERS 
Voor het praten begint (en de bijbedoelingen nog wat duidelijker worden) zou 
men al een mand vol kunnen vullen met de kommentaren rond de «plannen 
voor « definitieve » staatshervorming ». Uit de vele, een stuk van Van Erps in 
DE NIEUWE GIDS naar aanleiding van de Volksunieperskonferentie. Door al 
het wikken en wegen van de kronkelaars heen een stuk uit de FINANCIEEL 
EKONOMISCHE TIJD dat naar de kern van de zaak boort onder de titel 
-Zoveel mogelijk zelfbestuur». De Zwanenzang van Lode Craeybeckx op 
zijn Antwerpse 11 juli-rede stond integraal in GAZET VAN ANTWERPEN. Met 
vermelding van de aktivistenbard René De Clercq keert Craeybeckx openlijk 
terug naar de zeltbestuuridee van zijn jeugd. Beter laat dan nooit maar de Her
man Vos die in de regering zat die Borms liet fusilleren, de Marnix Gijsen die 
het «dagboek van een arrivist- van Couteele tot zijn persoonlijke veroorde
ling kan nemen, Craeybeckx die de BSP-verloedering volledig heeft moeten 
laten begaan, zouden dat andere De Clercqvers moeten herlezen over : om de 
-carrière» tegen het geweten een slecht verbond sluiten «want wie uit elke 
teil kan eten is een echte hond •. 
En over andere Belgische staatsprofiteurs, daarbij aansluitend uit een wel 
onverwachte hoek een bevestiging van wat -de Vlaamse Oudstrijders ons 
steeds hebben verteld. Het maandblad HET VUURKRUIS klaagt aan hoe de 
16 miljard door de regering aan de -vaderlanders» ter beschikking gesteld, 
weer eens in verkeerde handen zal terecht komen. Het citaat komt werkelijk 
letterlijk uit dit maandblad van de Nationale Unie van de vuurkruisers. Het 
kon Thomas De Backer of Ward Hermans zijn op een VOSsen-meeting van 
indertijd. 
En nu links en rechts een aantal burgemeesters 11 julivieringen afschaften 
« omdat de belangstelling toch geminderd » is, even het sappig verhaal uit de 
TAKTIVIST hoe vorig jaar de burgemeester van Impe bij Aalst samenscho
lingen van meer dan 5 personen verbood op «zijn grondgebied». En hoe het 
verder verliep... 

WALTER LUYTEN 

DE 
NIEUWE GIDS 
«Het is spijkers op laag~ water 
zoeken. Kennelijk om voor de 
goegemeente een afstand te be
waren t.o.v. de traditionele partij
en en zeker niet over eenzelfde 
politieke kam te worden gescho
ren. Nutteloze voorzorg, menen 
wij, maar na de last met zijn partij

leiding ingevolge zijn vroegere ex
cursies door het hobbelige com
munautaire veld, wel begrijpelijk 
vanwege de VU-voorzitter. 
Overigens kan men Schiltz geen 
ongelijk geven wanneer hij waar
schuwt voor het gevaar van im
provisatie of overhaasting. Hoofd
zaak is dat Volksunie tot spreken 
bereid is ook al formuleert ze het 
met een zekere reserve : in begin
sel wijst ze de dialoog niet af. 

pers had de nodige 
De vele supporters ook 

Volksunie gaat naar de dialoog 
met enkele fundamentele beden
kingen, die ze aan haar ondubbel
zinnig federalistische standpunt 
ontleent. Een gewestvorming met 
drie is natuurlijk een bedreiging 
voor het federalisme-met-twee. 
Voorlopig althans, en dat zal 
Schiltz ook wel inzien, dat de 
CVP met haar twee gemeen
schapsraden en een zekere uit
holling van de gewestraad-Brus
sel zich al ergens tussen beide in 
is gaan opstellen. 
Hef CVP-plan vindt VU dan weer 
te gecompliceerd, maar zij kan 
vanuit haar positie zonder veel 
moeite het grondwetsartikel 
107quater afstoten. Niet alleen 
moet ze niet omkijken naar de 
mogelijkheden om de verschillen
de partijstandpunten te laten kon
vergeren, ze moet ook geen dom
per op haar federaal ongeduld 
zetten. De zorgen om tot een vrij 
algemene consensus te komen 
kan ze gerust overlaten aan de 
grote partijen wier verantwoorde
lijkheid ook navenant is.» 

GAZET VAN ANTWERPEN 
« De Guldensporenviering van dit jaar 
heeft grote kansen in ons geheugen 
een onuitwisbare herinnering te wor
den. We beleven een tijd waar gebeur
tenissen plaatshebben die beslissend 
zullen zijn voor de twee volksgemeen
schappen die naast elkaar leven in dit 
land waar het voor Vlamingen niet 
altijd een voorrecht was te leven. 
De Vlamingen gaan in dit land een tijd 
tegemoet, die niet meer een tijd van 
gehoorzamen, een tijd van zich met 
bittere tegenzin te schikken in het 
noodlottige onvermijdelijke zal zijn. 
Een tijd zijn we reeds ingetreden 
waar de Vlamingen vastbesloten zijn 
om, binnen België, hun lot in eigen han
den te nemen. 

Toen, een vijftigtal jaren geleden een 
hoogbezield dichter tot de Vlamingen 
van toen de wekgroep richtte: 
Staat in den Staat nu stout genoeg 
Vlaanderen is groot en oud genoeg 
Weg met de voogden 
Zelfbestuur (René de Clercq) 
dachten de meesten dat het een dag
dromer was die aldus denken en spre
ken durfde. Welnu de tijd die de dich
ter aanriep, is aangebroken met rasse 
schreden gaan we naar zelfbestuur.» 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
•<De autonomie en het zelfbeschik
kingsrecht van de volkeren is een ver
worvenheid van de eerste wereldoor
log en wie de evolutie van de laatste 
decennia enigermate heeft gevolgd, 
heeft ervaren hoe primair recht op 
zelfbestuur b.v. in de gewezen kolonia
le gebieden van jaar tot jaar werd ver
wezenlijkt. Het zelfbestuur voor Vlaan
deren, waarover te Diksmuide werd 
gesproken, kan in de kontekst van de 
huidige regionalizering nooit leiden tot 
een evenwaardige drieledigheid, of 
tot een federalizering met drie, want 
dit zou de poort openen, in een toe
komstige bondsstaat, op een bestendi
ge situatie voor Vlaanderen van geml-
norizeerde meerderheid. 
Daarmee zijn al de typische moeilijk
heden van het Belgisch geval aange
raakt. Het typische Brusselse gebied 
komt bij die moeilijkheden vooraan. 
De natuurlijke groei van een Vlaamse 
demografische meerderheid noch de 
taalwetten hebben kunnen maken dat 
Vlaanderen veilig zijn kansen kon 
waarnemen in de staat Van Cauwe-
laerts visie van de geleidelijke groei 
van de Vlaamse macht dank zij het 
Vlaams bevolkingsoverwicht is met 
helemaal juist gebleken en met de toe
passing van de taalwetten van 1963 
heeft men kunnen ervaren dat de toe
gestane pariteit op nationaal vlak 
voor de overheidsadministratie tot de 
rang van afdelingschef, helemaal niet 
werd gekompenseerd door de pariteit 
in de Brusselse gemeentelijke admini
straties. In tal van diensten afhangend 
van de overheid is nog geen begin 
gemaakt met taalkaders opgedeeld 
naar de hiërarchische trappen,» 

m 
HET VUURKRUIS 

« Zo komt het dat, net zoals na de eer
ste oorlog, er met de meeste lichtzin
nigheid werd gehandeld om invalide-
pensioenen en renten toe te kennen 
waarvan het merendeel op loze bewe
ringen of bewijzen berusten. De huidi
ge regering heeft dus, zoals zijn voor
gangers, dezelfde onvergetelijke fout 
begaan zoals in 1919 toen gehele 
hopen pensioenen werden toegekend 
aan diegenen, die gedurende de vijan
delijkheden zich te Le Havre, Folkesto
ne, Parijs en andere geruststellende 
oorden bevonden, zelfs aan gemobili-
zeerden die nooit de vijand hadden 

gezien, laat varen een geweer in han
den hebben gehad. 
Invalidepensioenen werden met de 
vleet uitgedeeld tot op einde decem
ber 1929. Doch onder zekere voor
waarden, waarover de geneesheren 
van het leger het best zouden kunnen 
spreken 1 
Men moet betreuren dat 16,5 miljard 
ontoereikend zullen zijn, omdat men 
te veel embusquès en beroepspatrio-
tards heeft laten genieten van wat 
hen NIET toekomt» 

f TMTim 
« Antwoord van de burgervader: toch 
een samenscholingsverbod voor 
meer dan vijf personen op zijn grond
gebied. De Sporenherdenking genoot, 
dank zij de onverhoopte perspublici-
teit, een grootse bijval. 
De rijkswachters van dienst hadden 
als ernstige taak, het tellen van de 
leden van elk groepje, dat tot op het 
grondgebied van Impe wandelde. En 
telkens wanneer de rijkswachters, na 
ernstige vingertellingen, een groepje 
van zes ontdekten, wandelde één der 
wetsovertreders wel weg, zodat het 
toegelaten aantal van vijf weer be
reikt werd. Tot eindelijk toch een zes-
koppig groepje zich liet klissen. 
Groots rijkswachtoptreden, en op één 
rij werden de wetschennende snood
aards naar een klaarstaande wagen 
gevoerd. 

De laatste van het groepje, deed of 
zijn neus bloedde, en wandelde rustig 
de vrachtwagen voorbij. Geen der 
rijkswachters die iets opviel. 
De vijf aangehoudenen weigerden de 
hun opgelegde boete te betalen, en 
verschenen enkele maanden later 
voor de rechtbank. 
Al de arresterende rijkswachters wa
ren aanwezig om hun proces-verbaal 
te bevestigen. En toen kwam de advo-
kaat der sporenvierders. Rustig las hij 
eerst het samenscholingsverbod 
voor, dat duidelijk sprak van MEER 
dan vijf personen, en begon toen luid
op te tellen. 

Vanachter de publieke omheining tel
de men hardop mee. 
Een, twee, drie, vier... vijf! 
Doodse stilte in de zaal, stomverbaas
de blikken bij de rijkswachters, die er 
stilaan van overtuigd raakten dat zij 
teveel of te weinig vingers hadden, en 
een woeste blik van de voorzitter van 
de rechtbank. Deze laatste stelde het 
vijftal onmiddellijk buiten vervolging, 
de rijkswachters dropen af, en de vijf 
stapten opnieuw achter elkaar de 
zaal uit, terwijl de bewuste zesde man 
zich rustig bij hen aansloot.» 

DE FRANSTALIGE PERS 
De komkommerti jd liet zich 
steeds gelden in deze tijd van 
verlengde hondsdagen. Toch 
zien sommigen niets anders dan 
Vlamingen, die met hele divisies 
oprukken voor de «flamandi-
satlon» van allerlei diensten o.a. 
van Buitenlandse Handel. Daar
bij aarzelt een Soir niet, het 
Frans tot eerste bijtaai van het 
Midden Oosten te promoveren. 
Pan steekt de draak met de 
slechte telefoonverbindingen 
« vooral sinds Baudrin niet meer 
aan de touwtjes trekt...» 
De Libre van haar kant was 
geïntrigeerd door de bewering 
van de historicus Jacques de 
Launay, die beweert dat Spaak 
op 10 mei 1940 nooit de histori
sche woorden <• moi d'abord» 
tot de Duitse ambassadeur zou 
gesproken hebben. 
« Forces Waltonnes » het RW-or-
gaan, wijdt een studie aan de ' 
frankofone minderheden in Ca
nada en de Jura. 

LE SOIR 
«Inmiddels laat de Vlaamse aan
wezigheid zich in Buitenlandse 
Handel vooral sinds een jaar 
meer en meer gelden. Talrijke 

voorbeelden geven ons een idee 
van de handige manier, waarop 
de Vlamingen te werk gaan om 
de dienst in te palmen. Eén voor
beeld : in de zeer belangrijke afde
ling Magreb en Midden Oosten, 
waar het Frans voor een groot 
gedeelte voertaal is, zijn alle amb
tenaren nederlandstaligen. Deze 
laatsten deinzen er niet voor te
rug alle korrespondentie met on
ze vertegenwoordigers in de be
trokken landen in het Nederlands 
te voeren, zeker niet uit ekonomi
sche overwegingen maar wel vol
gens de beproefde gewoonte 
om het aantal in het Nederlands 
behandelde zaken op te drij-

PAN 
« En dan wordt de grote RTT-ma-
nitoe van korruptie beschuldigd, 
op het vochtige stro van de ker
ker geworpen, voor de bank van 
de schande gesleurd en streng 
bestraft. De Justitie-zal er haar 
gading in gevonden hebben, de 
verbruiker helemaal niet! Er valt 
inderdaad niet te ontkennen dat 
sinds het vertrek van de heer 
Baudrin de machine niet meer 

behoorlijk werkt. Hagk de hoorn 
maar eens af : niets. Haak in en 
dan weer af : deze keer hoort U 
«klik» en «tuut». U vormt het 
nummer 524 04 43, er volgt wat 
vreemd geraas, dan volgt het bel
len en U hebt 155 44 73 aan de 
lijn. Na de exkuses haakt U in en 
herbegint. U zou evengoed 
000 00 00 kunnen draaien, er ge
beurt niets. Daarom niet de moed 
verloren, de aanhouder wint en 
eindelijk antwoordt 524 04 45, 
maar jammer genoeg wordt het 
gesprek, pas goed op dreef, on
derbroken.... Wat het gebruik 
van de openbare telefooncellen 
betreft, indien U er een vindt die 
werkt dan kunt U het uitbazuinen. 

Het kan ons weinig schelen dat 
Baudrin een kleine kommissie 
langs en een baksjis lang daar 
ontving, dat hij aan het Como-
meer een paleis liet bouwen, een 
eigen balletkorps had plus een 
yacht, waarbij dat van Onassis in 
het niet verzonk. Met hem de kor-
rupte, de foefelaar of wat dan 
ook, onze telefoon werkte. Met 
de onomkoopbaren, die hem op
volgden, marcheert de telefoon 
helemaal niet meer. Daarom dat 
men Baudrin terughale, hem zijn 
kommissietjes laat opstrijke, zo

dat hij voor goede telefoonverbin
dingen kan zorgen...» 

L i IIBEE BELIIIIIÜE 
«Voor Zeebrugges expansie zijn 
16 miljard tussen 1976 en 1980 
voorzien, te verdelen over 20 
bouwwerven. Ook wanneer we 
de beslissingen van de h. Defraig-
ne slechts kunnen beamen, dan is 
de gestelde termijn onbegrijpe
lijk : zeven dagen! Bovendien 
wordt deze oproep gedaan net 
op het ogenblik dat heel het 
bouwvak met vakantie gaat I 
Reeds een keer heeft een overijl
de beslissing te Zeebrugge tot 
een warboel geleid. Men is op
nieuw in dezelfde fout vervallen. 
Uiteindelijk moeten we wel gelo
ven, dat zë in Openbare Werken 
werkelijk hardleers zijn.» 

OVER SPAAK 
«Mevrouw Antoinette Spaak, 
FDF-kamerlid en dochter van wij
len P.H. Spaak betwist de versie 
de Launay, die des te ongeloof
waardiger wordt als men weet 
dat de deurwaarders op Buiten
landse Zaken steeds de deuren 
sloten van mijn vaders bureau 
(zodat Charles Spaak, vanuit een 
nevenvertrek het onderhoud P.H. 

Spaak-von Bülow niet heeft kun
nen afluisteren, indien hij te Brus
sel zou geweest zijn). Na dit getui
genis houden we ons dus best bij 
de officiële versie van het «Moi 
d'abord» die, we onderstreepten 
dit reeds, ook de aantrekkelijkste 
(versie) is». 

« Er IS een grondig verschil tussen 
Quebec en Akadië. De Quebekse 
natie is etnocentrisch en geak-
seerd op de franciteit. De Partij 
van Quebec is vooral gericht op 
een onafhankelijke staat, ook al 
heeft ze oog voor de belangen 
van de engelssprekende minder
heid. In tegenstelling daarmee 
steunen de Akadiërs op de fede
rale regering van Ottawa, waar
mee ze de beste relaties onder
houden, omdat ze in deze rege
ring de beste waarborg voor hun 
individuele en kollektieve rechten 
zien tegen de regering van Nieuw 
Brunswijk, gedomineerd door en-
gelssprekenden. Daarom zijn ze 
federalisten en gekant tegen elke 
afscheiding (in tegenstelling met 
Quebec)». 

WIJ t 22 JULI 1976 
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HOE HET MISGROEIDE 
Geleideli jk ontwaken steeds meer Vlamingen uit hun roes of uit hun 
gemaksdroom. Eindelijk begint het tot hen door te dringen dat het 
enig sukses dat we sinds jaren nog hebben behaald de spli tsing is 
van de Leuvense universiteit in 1968. 

Sukses dat trouwens duur werd betaald door miljarden kredieten 
voor de gloednieuwe universiteit van Louvain-la-Neuve. Voor de rest 
niets dan nederlagen met de jongste die van de kapitulatie van een 
karakterloze Tindemans in de zaak Nols-Spaarkas die de Vlamingen 
weer een paar honderd betrekkingen kostte. «Afdreiging brengt op» 
zei toen FDF-voorzitter Defosset. 

Dat Vlaanderen van de BSP hele
maal niets en van de PVV weinig 
te verwachten heeft weet ieder
een reeds lang. In de BSP waren 
de Vlaamse sindikalisten nooit op
gewassen tegen de franstalige 
chauvinistische Brusselse en 
Waalse intellektuelen, die hen 
thans weer tot de kapitulatie 
dwongen wat betreft Brussel en 
Vlaams-Brabant. De PVV is 
thans beduidend sterker dan de 
PLP doch met de helft van haar 
Vlaamse parlementsleden die 
nog liever Frans praat dan Neder
lands moet men van hen zeker 
niets verwachten. 
Bij de CVP zijn de Vlaamsgezin
den geleidelijk minder talrijk ge
worden in het parlement. De 
meesten kan de Vlaamse Bewe
ging niet veel schelen, zeker niet 
als ze er geen stemmen mee ver
liezen. Met de CVP is het geleide
lijk aan volledig gaan mislopen 
sinds 1960. Om toen de toch nor
male zetelaanpassing van de Wa
len te krijgen beloofden ze hen 
niet minder dan de gelijke verde
ling van de ministers en van de 
hoge ambten. Weliswaar vroegen 
ze de betrekkelijk geringe kom-
pensatie van eenzelfde gelijke 
verdeling van de politieke en ad
ministratieve posten te Brussel. 
Dit laatste heeft ze wettelijk ver
kregen doch de CVP steekt geen 
vinger uit om het ook te nemen. 
Zo deden de ministers Hulpiau en 
Custers nooit wat om de 50 % 
Vlaamse artsen In de Brusselse 
COO's te benoemen. Minister De 
Saeger steekt er de jongste drie 
jaar evenmin een vinger voor uit. 

Het francofoon bedrog wat be
treft de Vlaamse schepenen in 
Hoofdstad Brussel werd door de 
CVP nooit ongedaan gemaakt. 
En daarnaast laat ze zich potsier
lijk rollen wat betreft de hogere 
ambten In de Brusselse gemeen
ten. 
Bij de parastatalen steken ze 
evenmin een hand uit om het wet
telijk recht van de Vlamingen op 
de gelijke vertegenwoordiging 
aan de top te verwezenlijken. 
Minister Chabert verroert niet 
wat de Sabena betreft en Van Els-
lande evenmin wat de ontwikke
lingssamenwerking aangaat. 
De franstallgen niet lastig vallen, 
zo blijft nnen zo lang mogelijk 
minister, is hun leuze. De flamin
ganten zullen we wel zoet hou
den met verklaringen voor de toe
komst. 
De Waalse PSC heeft de CVP 
jarenlang achtervolgd voor haar 
belofte van nationale pariteit. De 
CVP zwijgt tegenover de PSC 
over de onvervulde beloften te 
Brussel. 
De jongste jaren hebben we dan 
nog geslikt dat de faciliteiten wer
den uitgebreid In de Voerstreek 
met Franse scholen en In de zes 
Brusselse randgemeenten met 
toelagen aan franstalige kuituur-
verenigingen. 
Met de grondwetsherziening 
kreeg Vlaanderen de klap van de 
drie gewesten onder de regering-
Tlndemans omgezet In de reali
teit, voorlopig volgens Minister 
Van de Kerckhove, doch een goe
de zaak voor Vlaanderen volgens 
minister De Backer. 

De Vlamingen kregen te Brussel 
nog de zware opdoffer van de 
vrijheid van het gezinshoofd te 
verwerken in ruil voor scholen die 
er slechts gedeeltelijk kwamen en 
nadien weer gedeeltelijk werden 
opgeruimd. 

Ze kregen de federaties van de 
randgemeenten als een gordel 
van smaragd en mochten ze 
weer prijsgeven en de vaste Kom
missie voor Taaltoezicht als sluit
stuk van de taalwetgeving, die 
dan door Tindemans zelf wordt 
uitgehold. 

Tindemans zelf belette anderzijds 
dat In het parlement werd ge
stemd over de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel en 
over de gesplitste kieslijsten voor 
de Brusselse agglomeratieverkie
zingen. De Vlamingen mochten 
niets hebben want Tindemans wil
de in elk geval eerste-minister blij
ven zonder Vlaamse last! 

Vlaanderen heeft op dit alles te 
weinig gereageerd. Er werd wat 
geld verdiend en dat Vlaamse 
WIrtschaftswunder vond men 
klaarblijkelijk belangrijker. 

Thans zitten we echter met de 
meeste werklozen zodat dit kaar-
tenhulsje ook al in elkaar is ge
stor t ! 

Zou de pronostiek van de CVP 
dat Vlaanderen te moe Is om te 
reageren juist zijn ? 

Kan het Vlaanderen niets meer 
schelen dat het langs alle zijden 
belogen, bedrogen en bestolen 
wordt ? 

Tal van tekenen wijzen erop dat 
wie dit meent zich kan vergissen. 
De CVP-verkiezIngsoverwInning 
van 1974 zou een Pyrrhus-over-
winning kunnen geweest zijn. 

Willen de Vlamingen nog ooit iets 
bereiken dan moeten ze weten 
dat ze het kieswapen moeten han
teren. En duchtig I Voor iets an
ders is men niet gevoelig. 

WIM JORISSEN 
Senator 

De kulturelè autonomie (het «kultureel federalisme» van Frans 
Van Mechelen met het «kultuurparlement» van Rika De 
Backer..) was na de grondwetsherziening de grote sien/is in 
het CVP-zoetwater-akwarium. 
Volgens het trotse artikel 59 bis, zijn de Kultuurraden bevoegd 
voor de internationale kulturelè samenwerking. 
Daar de regering deze bevoegdheid van de Kultuurraden naast 
zovele andere in de koelkast stopte diende senator Van Hae-
gendoren een wetsvoorstel in tot oprichting, voor iedere Kultuur-
raad, van een kommissariaat voor buitenlandse kulturelè betrek
kingen. Deze kommissariaten zouden kulturelè attaches benoe
men en respektievélijke Nederlands- en Franstalige leden aan
stellen van de kommissies gelast met de technische uitvoering 
van de bestaande kulturelè verdragen en bevoegd zijn om met 
vreemde regeringen te onderhandelen over kulturelè aangele
genheden. 

KULTURELÈ 
AUTONOMIE? 
LAAT ONS LACHEN ! 
Teneinde art. 58 van de grondwet te ontzien waarin bepaald 
wordt dat de koning [door de centrale regering) de verdragen 
met vreemde mogendheden afsluit zou de ratifikatie van de 
akkoorden die de Kommissariaten aangaan, onderworpen blij
ven aan het Parlement 
Dit voorstel «klopt» zodanig met de kulturelè autonomie en de 
grondwettelijke orthodoksie dat minister Van Elslande himself 
iets in die aard in het vooruitzicht stelde wanneer hij in het «kul
tuurparlement» het buitenlands kultureel beleid kwam toe
lichten. 

En wat is er nu uit de bus gekomen ? Een stukje wet waarbij aan 
de Kultuurraden hun instemming moet gevraagd worden voor 
af te sluiten kulturelè verdragen. Geen sprake meer van dat de 
Kultuurraden, zoals de grondwet het zegt, de internationale kul
turelè betrekkingen zelf zouden regelen I 
Het is duidelijk dat duistere unitaire machten hier de hand in het 
spel hebben. 

Deze zoveelste verkrachting van de kulturelè autonomie is des 
te erger daar er in dit geval geen schijn van meningsverschil 
bestaat tussen Volksunie en RW of FDF. 
Onze « franconissime » politieke tegenstrevers branden immers 
van ongeduld om met Marianne, met Madame Quebec en met 
de Afrikaanse Senghors kulturelè akkoorden af te sluiten. Hun 
verlangen tot kontakt met de grote «francité» is heftiger dan 
onze boven-moerdijkse flirtjes. 

In dit geval weten wij dat de schoen niet nijpt bij onze fransdolle 
dierbare landgenoten maar bij sommige «grote heren». Zij spe
len met vuur, laat het hen gezegd wezen. 

WOENSDAG 14 JULI 

• De Europese Mensenrechten-
kommissie te Straatsburg bespreekt 
de klacht van de Vlaamse, ongehuw
de moeder Paula Merckx over diskri-
minatie tussen wettelijke en natuurlij
ke kinderen en tussen gehuwde en 
ongehuwde moeders. Zestien Euro
pese landen waren op deze hoorzit
ting aanwezig. In België zijn reeds 
verscheidene wetsvoorstellen inge
diend om het verschil tussen de 
• soorten» kinderen op te heffen. 
Het jongste werd ingediend door het 
Antwerpse kamerlid Geldolf. 
• De wachttijd voor werkloze stu
denten wordt formeel niet verlengd, 
maar in werkelijkheid verdubbeld. 
• Er komt een Vlaamse lijst met 
CVP, PVV, VU en onafhankelijke Vla
mingen te St.-Lambrechts-Woluwe 
voor de a.s. gemeenteraadsverkiezin
gen. 
• KP-voorzitter Van Geyt Is bereid 
tot kommunautair overleg, zelfs vóór 
de raadsverkiezingen. De RW-FDF-
raad keurt eenparig hef hervormings
plan van beide partijen inzake de 
staatsstruktuur goed (3 gewesten, 2 
gemeenschappen, gewestelijke rege
ringen en een • redelijk » forfaitaire 
Vlaamse vertegenwoordiging te 
Brussel.]. 

DONDERDAG 15 JULI 

• Volgens CVP-voorzitter Martens 
zal het Vlaams partijenoverleg op 23 
juli plaatshebben, ten einde zich te 
beraden over de te volgen werkwij
ze. De h. Martens zei ook, dat het a.s. 

ekonomisch CVP-kongres spektaku-
laire voorstellen zal doen om de 
rijksbegroting opnieuw in evenwicht 
te doen sluiten. De CVP is ook 
gekant tegen vervroegde verkiezin
gen en wenst eerst de grondwetsher
ziening voor te bereiden. 
• De konfrontatie van de sociale 
partners leidt tot geen enkel resul
taat. Een nieuwe bijeenkomst zal op 
heden donderdag 22 juli plaatsheb
ben. 
• De richtlijnen voor de groente
en fruitprjjzen, zoals deze door het 
Ministerie van Ekonomische Zaken 
werden opgegeven, worden In de 
praktijk niet toegepast (zoals reeds 
eerder gebeurde met de aardappel
prijs): sommige prijzen zijn hoger, 
andere lager en een derde kategorie 
vertoont gelijke prijzen. De prljzen-
kommissie kan tot geen eensluidend 
advies komen : de producenten en 
detaillanten achten het onmogelijk 
maxima-prijzen vast te leggen daar 
het aantal variëteiten te groot is. 

• Minister Califice (PSC) en de 
vakbonden zijn gekant tegen de ver
lenging van de wachttijd voor werk
loze afgestudeerden. 
9 Steeds meer fusies doen zich 
voor in de financiële wereld en In de 
staalnijverheld met als voornaamste 
partners Cockerill, Halnaut-Sambre, 
Copeba, Atlas Copco en VNU. Op 
financieel vlak lopen vooral de hol
dings van de Generale en van Brus-
sel-Lambert In de kijker. 
9 Volgens Sabena zelf zouden niet 
minder dan 40.000 personen (Sabe-
na-personeel inbegrepen) gratis per 
Sabena reizen. Behalve het 9800 
leden tellend personeel gaat het om 

ministers, oud-ministers, hoge amb
tenaren, enzomeer. Juiste statistie
ken zijn niet beschikbaar. 

VRIJDAG 16 JULI 

9 Tientallen jongeren van het KAJ, 
ACV en ABVV betogen te Brussel 
tegen de verlenging van de wacht
tijd voor werkloze schoolverlaters. 
De politie treedt zeer brutaal op, wat 
aanleiding geeft tot een protesttele
gram van de KAJ-leidIng aan Tinde
mans. Ook de Vereniging van Vlaam
se studenten protesteert tegen de 
verscherpte kontrole op de werk
loosheid en de uitbreiding van de 
macht aan de RVA. 

• TAK verzoekt de Vlaamse druk-
kingsgroepen en verenigingen 
scherp toe te zien op de wijze waar
op de Vlaamse partijvoorzitters hun 
voorbereidende gesprekken zullen 
voeren. 

• De raadkamer bij de rechtbank te 
Brussel zal op 30 juli beslissen of 
de 16 VU-parlementsleden, die het 
kabinet van minister Michel bezet
ten uit protest tegen de lakse poli
tiek van deze regering In het loket-
tenschandaal Schaarbeek, moeten 
verschijnen voor het assisenhof of 
voor de boetstraffelijke rechtbank. 
De Kamer keurde de opheffing van 
de parlementaire onschendbaarheid 
van de betrokkenen goed van 15 juli 
af. 

• Ook te Ganshoren zullen BSP, 
PVV en VU samen een lijst voor de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen vor
men. Alleen de CVP deserteert. Naar 
de PSC. 

• Minister Califice dreigt met ont
slag uit protest tegen de verlenging 
van de wachttijd voor jonge werklo
zen. Achteraf wordt deze «bedrei
ging > afgezwakt 

ZATERDAG 17 JULI 

9 De kustbewoners vernemen met 
opluchting dat de regering afziet van 
de plannen tot oprichting van een 
kerncentrale aan de kust. 

• Te Antwerpen ontmoeten de vier 
Vlaamse partijvoorzitters elkaar: 
Martens (CVP), Claes (BSP), Schlltz 
(VU) en Grootjans (PVV). Er wordt 
van gedachten gewisseld over de te 
volgen procedure bij een eventueel 
gesprek tussen de gemeenschap
pen. De voorzitters komen in septem
ber opnieuw bijeen. 

• Het Staatsblad van heden kon
digt minieme gratiemaatregelen af 
voor gestraften naar aanleiding van 
het 25-jarig ambtsjubileum van ko
ning Boudewijn. Een echte amnestie 
kon er niet af. 

• Een socialistisch wetsvoorstel 
wil de huurstop verlengen tot 31 de
cember 1977. 

• Het ministerkomltee, belast met 
de strijd tegen de droogte, hand
haaft de beperking van het waterver
bruik. Intussen rilst protest In mid
denstands- en landbouwkrlngen te
gen de prijzenpolitiek van de rege
ring. 

ZONDAG 18 JULI 

• Na een krachtige toename van de 
ekonomische bedrijvigheid in het 
eerste kwartaal van 1976 wordt een 
vertraging In het tweede kwartaal 
vastgesteld. De stijging van het Bru
to Nationaal Produkf voor gans 1976 
wordt op 3,5 t.h. geraamd, terwijl de 
prijzenstijging tot 9,5 t.h. zou be
perkt blijven. 

• En Van Impe wint de Ronde. ' 

RECHTZETTING 

In ons blad van 8 juli j.l. wekten wij 
onvrijwillig de indruk dat het week
blad TV-Ekspres getroffen werd 
door de Standaard-krach. 

TV-Ekspres wordt echter uitgegeven 
door de NV Perexma, een zelfstandi
ge vennootschap, die niet betrokken 
Is bij het faillissement van de NV 
Periodica, de NV De Standaard, de 
NV MIrax en de NV Groep 1 - Week
bladen. 

Vanaf het eerste nummer werd TV-
Ekspres trouwens gedrukt op de per
sen van de NV De Vlijt te Antwer
pen. Deze verzorgt nu ook de distri
butie van TV-Ekspres over het hele 
land. De publiciteit Is, zoals voor
heen, In regie van de NV Groep 1 -
Dagbladen. 

Druk en distributie van TV-Ekspres 
zijn door de Standaard-krach dus 
helemaal niet in gevaar gebracht. 
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ITALIAANSE 
GEWOONTE 
De Italianen — van diverse pluimage 
— zijn boos op de Westerse Grote 
Vier (Amerika, Engeland, West-Duits
land en Frankrijk) in het algemeen en 
op de Westduitse kanselier Schmidt 
in het bijzonder. Deze laatste zou 
gezegd hebben, dat de Vier op hun bij
eenkomst te Porto Rico besloten had
den, geen ekonomische steun meer te 
zullen verlenen aan Italië, wanneer de 
Italiaanse kommunisten in de regering 
zouden opgenomen worden. Schmidt 
zwakte achteraf zijn verklaringen af, 
Frankrijk distantieerde zich zelfs 
maandag (zoals het zich nu ook dis
tantieert van het EG-akkoord over het 

houden van de eerste Europese parle
mentsverkiezingen. ..). 
Dit terugkrabbelen gebeurt nadat niet 
alteen de Italiaanse kommunisten 
m'aar ook de kristen-demokraten, de 
sociaal-demokraten, de socialisten en 
de Italiaanse eerste-minister zich ge
schokt voelden door deze chantage. 
Ze hoeven nochtans niet zo hoog van 
de toren te blazen. Indien Italië van
daag de zieke man van Europa is en 
indien het politiek bestel zwaar in de 
schaduw ligt van de groeiende politie
ke macht van de Italiaanse kommunis
ten, dan is dat in de eerste plaats het 
gevolg van het politiek en sociaal-eko-

Kan Adreotti wat anderen niet hebben gekund ? 

nomisch geknoei door kristen- en 
sociaal-demokraten, die om de haver
klap ruzie maken, een zoveelste koali-
tie-regering doen springen om even 
regelmatig enkele tijd later met een 
zelfde formule uit te pakken en wat 
even erg is: steeds opnieuw dezelfde, 
versleten en vaak ook korrupte figu
ren naar voor te schuiven. Daardoor 
alleen reeds is het begrijpelijk dat een 
steeds groter gedeelte van het kie
zerskorps zich van de kristen- en 
sociaal-demokraten en ook van de 
socialisten afwendt en zijn heil zoekt 
in een kommunistische partij, die naar
mate haar konkurrenten dieper in het 
moeras zinken zich alsmaar door 
gematigder opstelt De IKP volgt daar
in het voorbeeld van de Franse kom
munisten (en ook van de Spaanse) 
die zich eveneens gematigd opstellen 
en het Los van Moskou prediken, 
tweede garantie tegenover het ge
deelte van de Franse kiezers, die op 
de wip zitten tussen links en rechts. 
Intussen poogt de nieuwe kristen-de-
mokratische formateur, Andreotti, een 
centrum-links-regering te vormen, de 
formule die in feite als doodversleten 
afgekeurd wordt maar bij gebrek aan 
een niet-kommunistisch alternatief 
voorlopig de noodoplossing blijft. 
Want hoe graag de linkervleugel van 
de Democratia Christiana met de 
kommunisten zou willen scheep gaan, 
voor deze konsekwentie schrikt de 
partijleiding vooralsnog terug. Ze 
heeft de kiesstrijd in het teken van 
geen avonturen geplaatst, ze stond 
onder druk van de Kerk en nu van de 
Grote Vier (zelfs met een mildere 
toori blijft de kern van het westerse 
dreigement met het sluiten van de 
kraan van kracht). 

Italië is altijd een onzekere bondge
noot geweest. In beide wereldoor
logen speelde het een dubbelzinnige 
rol, in de jongste wereldoorlog sprong 
het pas in de dans toen het kans zag, 
in het zog van de Blitzkrieg van 1940 
een graantje (van het Franse koren
veld) mee te pikken. Eens dat de geal
lieerde invasie van Italië goed gelan
ceerd was liep Italië van de As over 
naar de Geallieerden, na in belangrij
ke mate te hebben bijgedragen (door 
verzuim) tot de Duitse nederlaag in 
Noord-Afrika. Voor de zoveelste keer 
is de kans groot dat Italië ofwel weer 
van kamp verandert of in het gun
stigste geval tussen twee stoelen 
terecht komt. Gezien zijn verleden is 
Italië' meer dan ooit voor het Westen 
een absoluut te wantrouwen bondge
noot Vandaar ook het westers dreige
ment en tevens het uitblijven van 
beloften tot hulp aan het Italiaanse 
centrum-links vanwege dit terecht 
zeer wantrouwig geworden Westen. 

VOLGT MALAWI 
HET VOORBEELD 
VANAMIN? 
Het heeft er alle schijn van, dat de 
«Aziaten» (in dit geval inwoners van 
Malawi van Indiase of Pakistaanse 
afstamming) uit Malawi zullen worden 
verdreven. Reeds een honderdtal is in 
Londen aangekomen. Het betreft in 
de eerste plaats de « Aziaten » die in 
het bezit zijn van een Brits paspoort. 
Van de totale Aziatische bevolking 
van bijna 12.000 zielen, zijn ongeveer 
6.800 in het bezit van een Brits Pas
poort. 
President Banda van Malawi heeft 
reeds gelukwensen en aanmoedi
gingen ontvangen van veldmaar
schalk Amin. President Banda staat 
bekend als een rustig man en het is 
weinig waarschijnlijk, dat hij op dezelf
de beestachtige wijze tekeer zal gaan 
als de massamoordenaar Amin. Maar 
toch, hoe dan ook, de inwoners van 
Malawi van Indiase of Pakistaanse 
afstamming worden vervolgd en uit 
het land gezet. Worden zij de zonde
bok voor de slechte ekonomische situ
atie? Ook in Kenia en Tanganyika 
wordt hun de schuld van de ellende 

gegeven, om nog maar te zwijgen van 
Oeganda Het enige land, waar de 
Indiërs met rust worden gelaten, waar 
zij tot welstand kunnen komen, waar 
zij hun eigen scholen en een eigen 
moderne universiteit hebben, is merk
waardig genoeg: Zuid-Afrika. 

— Malawi, het vroegere Njassaland, 
betekent Morgenrood. 

— Malawi heeft een landoppervlakte 
van 96.000 km2. Het Malawimeer 
heeft een oppervlakte van 19.000 
km2, waarvan een gedeelte bij 
Mozambique behoort. 

— Het land is lang en smal (lengte 
840 km en breedte tussen 80 en 
160 km) en heeft geen uitweg 
naar de zee, zodat de in- en uit
voer van goederen kostbaar is. 

— De bevolking werd in 1973 op 
4.550.000 geschat, in overgrote 
meerderheid zwarten (Bantoes). 
Verder 11.400 Aziaten (kleine han
delaars) en 7.400 blanken (plan
ters, ambtenaren en missionaris
sen). 

— De volkshuishouding rust voorna
melijk op de landbouwproduktie. 
Slechts één vierde is geschikt 
voor landbouwgrond, voorname
lijk in het midden en het zuiden 
van het land. Belangrijkste voort
brengselen aardnoten, tabak, ka
toen en maïs. 

— Blantyre, met meer dan 100.000 
inwoners, is de voornaamste stad. 
Zomba (20.000 inwoners) werd in 
1975 als hoofdstad vervangen 
door het centraal gelegen Lilong
we (20.000 inwoners). 

G E M E E N T E 
S I N T - M A R T E N S - L A T E M 

De betrekking van politieagent is 
te begeven bij het gemeentebe
stuur (één jaar proef), mininnunn 
ouderdom 21 jaar. 
De schriftelijke aanvragen dienen 
aangetekend verzonden en in het 
bezit te zijn van het schepenkolle-
ge vóór 10 augustus 1976 
Voorwaarden en Inlichtingen zijn 
te verkrijgen op het gemeentese-
kretariaat 

U/l} in niDiRLfin 
(jeeveedee) Het zindert in de Neder
landse politieke lucht al jaren van kre
ten als « Wezenlijke maatschappelijke 
hervormingen» en «Grondige maat-
schappijvemieuwing». De vakbewe
ging was de eerste die dergelijke gelui
den lieten horen, later namen de zich 
progressief noemende politieke partij
en diezelfde eis in hun programma's 
op. Nochtans bleef het bij wat vage 
aanduidingen, zodat ieder naar belie
ven de termen « hervorming » en « ver
nieuwing» kon invullen. De huidige 
regering-Den Uyl gaf zo haar eigen 
vertaling, toen ze in 1973 aantrad 
«Het gaat ons om spreiding van 
macht kennis en bezit» was haar leu
ze. Van die mooie slogan is met zo 
heel veel verwezenlijkt maar dat 
mocht ook met verwacht worden 
nadat in datzelfde jaar 1973 de oliekri-
sis uitbrak met haar lange nasleep 
van recessie, werkloosheid en voort
durende inflatie. 
Toch wordt nu op het terrein van de 
bezitsspreiding een stap gezet die, zij 
het van ver, als maatschappijhervor-
mend kan worden aanzien. We bedoe
len het delen door de art)eiders in de 
overwinsten van de t>ednjven, met 
een gewichtig woord aangeduid als 
Vermogens-Aanwas-Deling en afge
kort tot VAD. Een wetsontwerp om 
die VAD te regelen is zopas ter advi
sering naar de Raad van State ge
stuurd en zal daarna door het parle
ment beoordeeld worden. 
Zodra het ontwerp kracht van wet 
krijgt, zullen alle Nederlandse bednj-

ven die een fiskale winst maken van 
minstens 250 duizend gulden (onge
veer 3,5 miljoen frank), tien procent 
daarvan moeten storten in het VAD-
fonds. Dat is dus gerekend van de 
winst nadat de eigenaars of aandeel
houders een redelijke beloning (divi
dend of rente) hebben ontvangen en 
de arbeiders een redelijk loon hebben 
geïnkasseerd. Tot nu toe kwam dat 
geld uitsluitend het bedrijf en dus 
eigenlijk de eigenaars ten goede. 
Straks valt er ook iets voor de werk
nemers af. 

Die vermogensaanwas wordt voor 
een deel in de vorm van aandelen of 
andere waardepapieren uitbetaald 
aan de arbeiders van het betrokken 
bedrijf, en komt voor een ander deel 
terecht in een centraal fonds, be
stemd voor alle artjeiders van het 
land. Via dit fonds wil men dan de 
vaak schamele pensioenen van de 
werkneemsters en werknemers gaan 
verbeteren. Ambtenaren zijn van de 
VAD uitgesloten omdat een over
heidsinstelling nu eenmaal niet op het 
maken van winst gericht is. 
Beginnend in het eerste jaar met tien 
procent hoopt men zo rond 1980 twin
tig procent van alle overwinsten in de 
VAD-pot te kunnen storten Niet alle 
overwinst zal onder deze regeling val
len Zo zullen de buitenlandse over
winsten die Nederlandse bedrijven 
maken, met voor de VAD in aanmer
king komen, terwijl er ook uitzonde
ringsbepalingen komen voor zwakke 
bedrijven. Het mag immers met zo zjn 

dat het voortbestaan van een bedrijf 
(en dus de werkgelegenheid) in ge
vaar komt als gevolg van deze aanzet 
naar « bezitsspreiding ». 
Het heeft lang geduurd vooraleer de 
regering met het VAD-ontwerp voor 
de pinnen kwam. De bezuinigingsope
ratie ter grootte van veel miljarden, 
die moet worden uitgevoerd om de 
werkloosheid te kunnen bestrijden, 
veroorzaakte nogal wat aarzelingen 
rond een plan dat uitsluitend gericht is 

op het belang van de arbeidende 
bevolking. De vakbeweging is echter 
steeds blijven aandringen op de VAD. 
Zij bood zelfs aan om de looneisen 
voor de tweede helft van dit jaar wat 
te matigen mits de regering komaf 
zou maken met de vermogensaan-
wasdeling. 
Het vervelende van de zaak is nu dat 
de matiging die de vakbeweging aan
bood, in de ogen van de regering met 

voldoende was. Er is over de loonsver
hoging (die natuurlijk onvermijdelijk 
was wegens de gestegen prijzen) de 
afgelopen maanden hevig gerede
twist tussen regering, werkgevers en 
werknemers. Het slot van het liedje 
was dat men halsstarrig tegenover 
elkaar bleef staan, waarop de rege
ring besloot tot een wettelijke loon
maatregel. En die is helemaal niet 
naar de zin van het grootste deel van 
de vakbeweging. De vakbondsleiders 
hebben nog geprobeerd om de (socia
listische) Partij van de Arbeid, de par
tij dus van premier Den Uyl, aan hun 
kant te krijgen bij hun scherp protest 
tegen de regering, maar de PvdA liet 
haar topman niet in de steek. 
De vakbeweging heeft dus wel haar 
VAD gekregen, maar wat haar (gema
tigde) looneisen betreft liep ze bij de 
regering een blauwtje. Of de dreige
menten die nu aan het adres van de 
regering geuit worden, ook in daden 
zullen worden omgezet moet betwij
feld worden. Het is een publiek ge
heim dat de vakbeweging nogal on
der druk staat van haar militante kom
munistische leden, en dat ze daarom 
af en toe hoog van de toren blaast. 
Als puntje bij paaltje komt, zal het 
daarom met de door sommigen voor
spelde sociale onrust waarschijnlijk 
wel meevallen. En dank zij de VAD 
hebben de Nederlandse arbeiders, 
die het dan nu wel met een zeer 
bescheiden loonverbetenng moeten 
stellen, toch het vooruitzicht op een 
beter pensioen. Want de honderden 
miljoenen die reeds het eerste jaar m 
de VAD-pot terecht komen, zijn 
straks miljarden. Als die de gepensio
neerden ten goede komen, heeft er 
toch een tikkeltje maatschappijhervor
ming plaatsgevonden! 
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DE REGERING TJNDEMANS DOET NIETS 

VOOR DE VERNEDERLANDSING 

VAN HET BEDRIJFSLEVEN IN VLAANDEREN 
Op 16 maart 1972 diende Volksunie-senator Rob Vandezande (Leuven) een 
voorstel van dekreet in bij de Nederlandse Kultuurraad. Hij wilde daarmee het 
taalgebruik regelen voor de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werkne
mers in Vlaanderen. Het moest volgens hem nu eens gedaan zijn met het frans
ki l jonisme van té veel fabrieksbazen in Vlaanderen. Voortaan zouden zij zich tot 
de Vlaamse arbeiders en bedienden moeten richten in de taal van die arbeiders 
en bedienden : het Nederlands. 
Bijna 9 maanden na Vandezande diende ook CVP-kamerlid Claeys een gelijkaar
dig voorstel van dekreet in. 
Het dekreet kwam er ten slotte, met eenparigheid van stemmen op 19 juni 1973. 
Het werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 6 september 1973 en 
kreeg kracht van wet. Enkele dagen later barstte tegen dit « septemberdekreet» 
een verwoed offensief los in de Franstalige pers. Maar het dekreet was e r ! 
Jacqueline Coquereaux, ambtenaar bij de Nederlandse Kultuurkommissie te 
Brussel (en voorzitster van VU-Ganshoren) maakte als eindverhandeling tot 
haar licentiaat in polit ieke en sociale wetenschappen, een studie over dit « sep
temberdekreet». 
Ziehier wat haar bevindingen betreft over dit uitermate belangrijke dekreet en 
de wijze waarop de regering-Tindemans het doet toepassen... 

Het «septemberdekreet» werd door 
vooraanstaande franstallge politici de 
meest vérstrekkende taalwet ge
noemd die ooit tot stand kwam. 
Ongetwijfeld, vanwege de sociale 
draagwijdte, ook een van de belang
rijkste sociale wetten 
Het beginsel van een wettelijke taaire
geling voor het bedrijfsleven was 
reeds opgenomen in de taalwet van 2 
augustus 1963. Het Dekreet precizeert 
ze en breidt ze uit. Niet alleen op de 
bedrijven maar op alle werkgevers Is 
het van toepassing. 

P E R S K A M P A N J E V A N 
DE F R A N S T A L I G E N 

Men herinnert zich nog de hetze In de 
franstallge pers. Het is opvallend dat 
met deze perskampanje gestart werd 
door de toen nog bestaande Franse 
dagbladen in Vlaanderen: La Metropo
ls, Le Matin en La Flandre Liberale en 
door La Libre Belgique. Pas enkele 
dagen nadien volgden de andere Fran
se persorganen. 

HET DEKREET 
EN DE REGERING 

De regering werd gekonfronteerd met 
het Dekreet n.a.v. de beruchte maatre-
gel-Glinne (arbeidsvergunningen voor 
gastarbeiders In Vlaanderen). 
Unaniem en in de meest beledigende 
termen eisten de Franstaligen dat het 
Dekreet zou ingetrokken of gewijzigd 
worden. Zij mengden zich schaamte
loos met een wet die alléén het homo-

Senator Rob Vandezande 

gene Nederlandse taalgebied betreft. 
(De Kultuurraad kan geen maatrege
len treffen op taalgebied voor Brussel 
noch voor de faciliteitengemeenten). 
Unaniem verdedigden alle Vlaamse 
kranten het Dekreet. Behalve de LBC 
(Landelijke Bedlendencentrale) — on
der Inspiratie van de Leuvense prof. 
dr. Roger Blanpain — hielden de vak
bonden, vanwege hun unitair karakter, 
zich op de vlakte bij deze verdediging 
van werknemersbelangen. 

Uit deze kommunautalre tegenstelling 
resulteerde eerst een overleg over en 
weer tussen Regering en Kultuurraad 
en tenslotte en enkommissionering in 
een «werkgroep» die de toepassing 
van het Dekreet zou onderzoeken. 
De Vlamingen en de wettelijkheid haal
den het — In die zin dat aan de 
Dekreettekst niet-getornd we rd : de 
Uitvoerende Macht is overigens niet 
bevoegd om goedgekeurde wetten te 
wijzigen. 

De Franstaligen haalden het in die zin 
dat de Regering niet de minste aanstal
ten maakte tot toepassing van het 
Dekreet. (Toezicht) 

HET T O E Z I C H T O P 
HET DEKREET 

Als basis tot de voorziene efficiënte 
sanctionering, In het Dekreet bepaald, 
gelast de wetgever de Regering met 
het toezicht op de naleving ervan. 
Deze modaliteiten van toezicht zijn 
gekopieerd op de toezlchtsmaatrege-
len In alle andere wetten van arbeids
bescherming vastgelegd. 
Van verschillende VU-parlementsle-
den (Mattheyssens, Vandezande, Van 
Haegendoren) bestaan een hele serie 
schriftelijke en mondelinge vragen en 
interpellaties over dit toezicht op de 
naleving van het Dekreet. 
Losweg te noteren: 15 mei 1974, 6 juni 
1974, 1-2 juli 1974, 11 juli 1974, 18 juli 
1974, 18 augustus 1974, 28 augustus 
1974, 10 september 1974, 15 oktober 
1974, 13 februari 1975, 6 maart 1975, 
13 maart 1975, 19 juni 1975, 8 augus
tus 1975, 11 september 1975, 8 okto
ber 1975, 23 oktober 1975, 24 januari 
1976. 
Aan parlementaire aktie ontbrak het 
dus niet. Uit de antwoorden Is op te 
maken dat de Regering (Inz. de minis
ter van Arbeid en Tewerkstelling, Califi-
ce) geen toezicht wil uitoefenen. 
De Vlaamse minister van Volksge
zondheid (De Saeger) beweert zelfs 
niets te maken te hebben met het 
Dekreet. Alsof de relatie werkgever-' 
werknemer niet bestaat voor het per
soneel van ziekenhuizen I 
De Regering (nl. de minister van 
Vlaamse Aangelegenheden mevr. Ri
ka De Backer) verschanst zich achter 
de «werkgroep» die (sedert decem
ber 1973) de toepassing van het 
Dekreet nog steeds onderzoekt... 

De Regenng heeft aldus de naleving 
van het Dekreet in de doofpot gestopt. 
Hieruit is te besluiten dat iedere vorm 
van Vlaamse autonomie gebrekkig is 
zolang Vlaanderen over geen eigen 
Uitvoerende Macht beschikt. 

N A L E V I N G V A N 
HET DEKREET 

De Kultuurraad heeft op zijn beurt 
(opnieuw eenparig) een resolutie goed
gekeurd om een onderzoek te organi-
zeren over de taaitoestanden In het 
bedrijfsleven Ook deze resolutie leg
de de Regering naast zich neer. Als 
het Nationaal Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek (NFWO) een 
universitair voorstel tot onderzoek zo 
maar afwijst zonder rekening te hou
den met de wil van de Kultuurraad, 
blijft staatssekretarls Geens onbewo
gen. 

Uit dit alles mag echter niet worden 
besloten dat het Dekreet geen verbe
tering zou hebben bewerkstelligd. De 
Rechterlijke Macht (arbeidsgerecht) 
past het Dekreet toe. Dit gebeurt uiter
aard slechts in de zeldzame gevallen 
dat werknemers klacht neerleggen. 

Een aantal bedrijven hebben niet ge
wacht op het toezicht van overheids
wege om grondige verbeteringen In de 
taaitoestanden In te voeren, in vele 
gevallen onder de druk van de LBC. 
Van deze druk is echter weinig sprake 
In het meest bedreigde gebied, het 
arrondissement Halle-Vilvoorde (af
spraak LBC en Centrale Nationale 
des Employés). 

Ook n.a.v. Ingediende klachten werden 
verbeteringen vastgesteld. De VKT 
(Vaste Kommissie voor Taaltoeztaht-
Nederlandse afdeling) gaf aanmanin
gen en adviezen. Zij publiceerde spon
taan een toelichtende brochure over 
de toepassing van het Dekreet Waar
toe dient dan nog de werkgroep van 
de Regering tenzij als uitvlucht om het 
Dekreet niet toe te passen. 

BESLUIT 
Het vergaat met het Dekreet zoals 
met alle taalwetten in België nl. dat er 
eerst dient gestreden te worden voor 
de wet (in dit geval weinig of niet 
omdat de Vlamingen het onder me
kaar terecht brachten) en een tweede 
maal voor de toepassing van de w e t 
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Wij ontvangen graag brieven vafl 
onze lezers, als ze ondertekend z i j a 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- ep smaad-
brieven. De andere pub l iceren w^ij. 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wi j behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is niet noodzakeli jk de onze. 

De redaktie 

ZUID-AFRIKA (4) 

Voor sommigen betekenen de re
cente gebeurtenissen in Zuid-Afri-
ka het failliet van een politiek. Dit 
IS wat te eenvoudig uitgedrukt 
Het beeld van Soweto, zoals gete

kend werd in De Standaard, mo
ge dan in grote trekken juist zijn 
— alleen heeft de stad wél gepla
veide straten, zijn er 8 algemene 
ziekenhuizen l.p.v. 2, heeft 75 % 
der huizen stromend water (l.p.v 
50 %) , IS het zogenaamd gratis 
onderwijs voor blanken een illuzie 
als men de provinciale belas
tingen (die Bantoes niet betalen) 
onder ogen neemt, enzovoort, de 
basisachtergrond (de houding en 
de bedoelingen der Zuldafrikaan-
se autoriteiten) is alleszins ver-
keerd. Nergens kwam in de artike
len de evolutie aan b o d : ten slot
te vervangen de «kleine huisjes» 
toch 11 krottensteden, verbete
ren de faciliteiten er met de jaren, 
verdubbelde de koopkracht van 
1971 tot 75, enz Enquêtes wijzen 
trouwens in dezelfde richting: in 
1974 achtte 1/3 der ondervraag
den In Soweto, om reden van 

betere lonen en promotiekansen, 
een verbetering in de rassenbe-
trekkingen merkbaar. Begin dit 
jaar toonde een (meer beperkte) 
steekproef van het Bantoeblad 
« The World » aan dat 53 % zelfs 
waardering had voor Vorsters be
leid. 

Desondanks Is de bom ontploft. 
Dat het om méér dan om Afri
kaans op school gaat betwijfelt 
niemand. De oorzaken van het 
geweld zitten inderdaad veel die
per : door de onverantwoorde 
ekonomische politiek der Brltsge-
zinde regeringen In de eerste 
helft der 20e eeuw kwam het in 
Zuid-Afrika tot een overkoncen-
tratle van Industrie. Gevolg: trek 
van massa's zwarten van thuis
land naar stad veroorzaakte krot-
tenvorming, lage lonen door over
aanbod, rassenspanningen. Uit 

nationale overwegingen (leder on
der eigen regering in eigen 
streek) besloot de sinds 1948 aan 
de macht gekomen Nationale Par
tij deze ontwikkeling af te rem
men en door industrlegroel-
punten In en om de thuislanden 
een politiek van werk in eigen 
streek door te voeren. Maar om 
tevens een terugkeer naar dat 
thuisland te weeg te brengen wer
den in de blanke zones aan de 
Bantoes allerlei beperkingen op
gelegd (op gebied van grondbe
zit, werkverschaffing, enz.). Het 
hierdoor opgehoopte ongenoe
gen gekombineerd met de ontwik
kelingen in Angola of Mozambi
que (waarbij dan wel eens verge
ten wordt dat daar ook niet alles 
van een leien dakje loopt) hebben 
de gevoelens de overhand gege
ven en zijn uitgelopen op een 
revolte. 

Voor beide kanten zijn de gebeur
tenissen alleszins een les. Van de 
zwarten is meer geduld gevergd 
om te ontdekken dat gescheiden 
ontwikkeling uiteindelijk geen on
derdrukking beoogt, maar veilig
heid voor allen. 
Van de blanke kant zijn nog meer 
financiële inspanningen nodig, al 
geeft een blanke Zuidafrikaan nu 
al 10 maal meer « ontlwi kkelings-
hulp » uit aan « zijn » zwarten ver
geleken met een Belg. Van blan
ke kant zijn ook enkele fundamen
tele beleidswijzigingen noodzake
lijk als de omvorming van een gro
te stad als Soweto tot een zelf re
gerende stadsstaat. 
De tijd dringt immers: want de 
hypokriete wereld die tienduizen
den in Burundi of elders liet ver
moorden zonder protest kent hier 
geen pardorj. 

1 J.V.A., Bmssel 

22 JULI 1976 WIJ s 



SOQAH. L l̂̂ ^n 

TOUWTREKKEN ROND DE AFGESTUDEERDEN 
De werkloze afgestudeerden staan reeds ge
ruime tijd in de belangstelling Wordt de wacht
tijd v e r l e n g d ' Wordt de wachtti jd met ver
lengd ' Wanneer begint de wachtti jd "̂  Worden 
nieuwe kategoneen in het stelsel opgenomen ' 
Worden ze er met in opgenomen"? Wanneer 
WIJ dit artikel schnjven — donderdagavond 15 
juli — weten we vanzelfsprekend nog met wat 
de regering uiteindelijk zal beslissen Dat weet 
de lezer wel die deze regels aan het lezen is 
Maar om het even wat de regering nu zal 
gedaan hebben het probleem zal ook op don
derdag 22 juli met in zijn volledigheid van de 
baan zijn We achten het daarom nuttig twee 
dingen te doen 1 In het kort uiteen te zetten 
wat de reglementenng op dit ogenblik zegt en 
2 aan te geven hoe we de knelpunten opgelost 
willen zien 

DE R E G L E M E N T E R I N G 

Niet alle schoolverlaters vinden onmiddellijk 
werk Deze jonge mensen zijn dus in feite werk 
loos Om evenwel werkloosheidsvergoedingen 
te kunnen ontvangen moet men in beginsel 
gewerkt hebben Aan deze voorwaarde vol
doen de werkzoekende afgestudeerden van
zelfsprekend met Daarom werd voor hen een 
gunstregiem ontworpen dat in het kort hierop 
neer komt Afgestudeerden van bepaalde stu
dierichtingen die minder dan 25 jaar zijn kun
nen binnen het jaar na het einde van hun stu
dies bij de RVA een aanvraag indienen om 
ingeschreven te worden als werkzoekende Na 
75 dagen zgn wachtti jd hebben deze mensen 
dan recht op werkloosheidsvergoeding 
Deze op zichzelf zeer positieve reglementering 
loopt op verschillende punten mank De rege 
ring zocht zelfs naar de middelen om de socia
le klok nog wat terug te draaien Of ze daar 
uiteindelijk in geslaagd is weet de lezer op het 
ogenblik dat deze paragrafen verschijnen 
Waar loopt het mank ' Met andere woorden 
hoe willen we de reglementering eigenlijk heb
b e n ' 

W A C H T T I J D 

De wachttijd moet voor iedereen op 75 dagen 
gebracht worden Elke rechtstreekse of on
rechtstreekse verlenging van deze penode 
dient radikaal verworpen te worden Dus 
geen verlenging tot bv 150 dagen En even
min De begindatum van de wachtperiode ver
schuiven naar 1 september Vijfenzeventig 
dagen is nog altijd drie maand en dat vinden 
we ruim genoeg Deze periode verlengen tot 
een half jaar is onaanvaérdbaar i Ook al wordt 
de pil verguld met een beetje kindergeld ' 

D E L E E F T I J D G R E N S 

Afgestudeerden van meer dan 25 jaar vallen 
buiten de voordelen van de hier besproken reg
lementenng Dat probleem hebben we reeds 
ter sprake gebracht in «Wi j» van 9 oktober 
1975 Een deel van de afgestudeerde umversi-

tairen krijgen geen werkloosheidsvergoeding 
Het zijn vooral de studenten die bijkomende 
diplomas verworven hebben die het slachtof 
fer zijn van deze leeftijdsgrens en onder hen 
niet weinig gehuwden In voornoemd nummer 
van « W I J » hebben we twee maatregelen voor
gesteld om dit probleem grotendeels op te hef
fen Ofwel wordt de leeftijdsgrens opgetrok
ken tot bv 28 jaar Ofwel wordt bepaald dat 
aanvragen van afgestudeerden voorbij de leef
tijdsgrens nog recht zouden geven op bv twee 
jaar werkloosheidsvergoeding 

U I T G E S L O T E N L E E R G A N G E N 

De reglementenng bepaalt dat de voordelen 
slechts verleend worden aan afgestudeerden 
van bepaalde leergangen en studies Andere 
studienchtingen worden hiervoor met erkend 
door de RVA Dit probleem hebben we bespro
ken in « W I J » van 22 januari 1976 We kunnen 
vandaag mets anders doen dan herhalen wat 
we toen hebben gezegd De huidige toestand 
IS met verdedigbaar en alleszins disknmine-
rend Met andere woorden De RVA moet het 
roer volledig omgooien en de wet zo ruim 
mogelijk interpreteren De woorden «normaal 
voorbereidend tot de uitoefening van een 
beroep in loondienst» zijn ten anduidelijk ge 
noeg En indien de volledige tekst van de wet 
een ruimere interpretatie onmogelijk maakt 
moet de regering ingnjpen en het betrokken 
Koninklijk Besluit wijzigen 
Er zijn ten andere met alleen uitgesloten leer 
gangen er zijn ook uitgesloten werknemers En 
alhoewel dit met rechtstreeks wat te maken 
heeft met de hier besproken problematiek 
mogen we toch even aanstippen dat ook op dit 
punt de reglementen soepeler gemaakt mogen 
worden 

B E S L U I T 

Ons bes lu i t ' Dat kan zeer kort zijn Met alle 
middelen moet er naar gestreefd worden 
zoveel mogelijk jongeren van de bestaande 
voordelen in onze sociale wetgeving te laten 
genieten Sommigen werkloosheidsvergoeding 
uitbetalen en anderen geen werkloosheidsver
goeding uitbetalen schept scheve toestanden 
en IS diskriminerend Alle jongeren zijn waarde
vol voor de maatschappij ongeacht de aard 
van de studies die ze gedaan hebben En dat 
ze tijdelijk geen werk vinden is niet hun schuld 
W e weten dat er misbruiken zijn brutaal en uit
dagend soms Maar niemand heeft het recht 
daarom de overgrote meerderheid van onze 
jonge mensen te straffen die wel willen wer
ken 

En dat er geen geld zou zijn"? Laat ons ernstig 
blijven Een regenng die over een minimum aan 
politieke moed zou beschikken zou ook over 
het nodige geld beschikken om de nu scheef-
hangende balans terug recht te trekken i 

Wi l ly Cobbaut 

SOLIDARITEIT 
Henk Vos werd geboren te Gouda in 1939 Hij 
studeerde aan de universiteit van Utrecht en 
promoveerde daar in 1969 op het proefschnft 
'• Subjektivisme en menselijke beperktheid » Hij 
doceert nu analitische filozofie en sociale etiek 
aan de universiteit van Leiden 

Van Henk Vos verscheen in 1973 bij de uitge-
venj Ambo « Menselijke gelijkheid onder voor
behoud » In dit werk — 93 biz — ontleedde de 
auteur op een werkelijk nuchtere en heldere 
wijze een veelal slordig gebruikt begnp om tot 
het besluit te komen dat mensen in feite onge
lijk en zelfs ongelijkwaardig zijn Nadat ook de 
vraag werd besproken in hoever mensen gelijk 
moeten zijn stelde Henk Vos uiteindelijk het 
probleem van wat overblijft wanneer gelijkheid 
en gelijkwaardigheid is ontkend Dit blijkt dan 
de menswaardigheid te zijn het recht van ieder 
om mee te tellen 
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DE AANPASSINGSUITKERING 

De beide pensioenregelingen — voor werknemers en 
voor zelfstandigen — voorzien dat weduwen die geen 
aanspraak kunnen maken op een overlevingspensioen of 
voor wie het overlevingspensioen geschorst wordt onder 
bepaalde voorwaarden recht hebben op een zgn aanpas
singsuitkering 

BIJ O V E R L I J D E N 

Weduwen die bv niet ten volle een jaar gehuwd waren of 
geen 45 jaar oud zijn of blijven werken kunnen geen over
levingspensioen krijgen Zij ontvangt in de plaats de zgn 
aanpassingsuitkenng die gelijk is aan een jaarbedrag van 
het pensioen dat haar normaal zou verleend geworden 
zijn 

BIJ H E R T R O U W E N 

BIJ hertrouwen wordt de uitbetaling van het overlevings
pensioen geschorst De weduwe evenwel die minstens 
gedurende tien maand pensioen genoten heeft krijgt bij 
hertrouwen een aanpassingsuitkenng die gelijk is aan 
tweemaal het jaarbedrag van het pensioen dat ze genoot 

W E D U W E V A N M I N D E R D A N 45 JAAR 

Een weduwe van minder dan 45 j die 1 ° het overlevings
pensioen minstens gedurende tien maand genoten heeft 
maar 2" van wie het pensioen geschorst wordt omdat ze 
bv niet langer 66 % invalide is of geen kind met gezins

vergoedingen meer heeft ontvangt een aanpassingsuitke
nng Deze uitkenng is in dit geval gelijk aan tweemaal het 
jaarbedrag van het pensioen dat ze genoot 

B I J Z O N D E R G E V A L 

Indien een weduwe haar recht op pensioen verliest na dit 
minder dan gedurende tien maand genoten te hebben 
dan ontvangt deze een aanpassingsuitkenng gelijk aan 
zoveel maanden pensioen als er nog overblijven om 
samen een jaar te vormen Deze regel is slechts geldig 
voor weduwen die hertrouwen of voor weduwen van min
der dan 45 jaar 

A L G E M E N E B E P A L I N G E N 

1 De aanpassingsvergoeding wordt in eenmaal uitbe
taald 

2 Het ontvangen van een aanpassingsuitkenng vormt 
geen beletsel voor de latere rechten op n overlevings
pensioen Dit pensioen kan evenwel met ingaan of her
nemen tijdens de penode die door de aanpassingsuit
kenng gedekt wordt 

3 De aanvraag moet ingediend worden op het gemeente
huis binnen de twaalf maand na het overlijden van de 
man tenzij in de gevallen waann de aanpassingsuitke
nng ambtshalve verleend wordt Dit laatste is het geval 
voor weduwen van minder dan 45 jaar Bij hertrouw 
moet de Rijkskas verwittigd worden met overlegging 
van een uittreksel van de huwelijksakte 

4 De aanpassingsuitkenng is vrijgesteld voor de belas
tingen 
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DOKUMENTATIE | 

«Menselijke gelijkheid onder voorbehoud» 
was een fel opgemerkt werk Nog veel meer 
belangstelling verwachten wij voor zijn nieuwe 
publikatie «Solidanteit» eveneens bij Ambo te 
Baarn [Ndl ] uitgegeven dubbel zo omvangnjk 
— 197 bIz — en indnngender diepgaander en 
rijker aan ideeën Evenals in zijn eerste werk 
legt Henk Vos ook hier een veel gebruikt en 
veel misbruikt begnp onder het vergrootglas 
En evenals in zijn eerste werk heeft de auteur 
een uitdagende stelling klaar Met solidariteit is 
meer te bereiken dan met sociale rechtvaardig
heid i 

Een werk als «Solidanteit» is met in een kolom 
samen te vatten Daarvoor heeft het teveel 
weg van een modern sociaal-etisch meditatie-
boek bijna tweehonderd bladzijden tekst om 
ons aan het denken te zetten over de verhou
ding individu-samenleving bijna tweehonderd 
bladzijden vaststellingen en vragen in verband 
met wat de samenleving vandaag is en vooral 
in verband met wat de samenleving vandaag 
zou moeten zijn 
Henk Vos ziet in het begnp «solidanteit» vijf 
kern-elementen Het eerste element is "identi
teit- Solidariteit is alleen maar mogelijk als we 
een eigen identiteit bezitten als we op eigen 
benen kunnen staan « Vnjheid en verantwoor
delijkheid de wachtwoorden van de solidari
teit » zo staat op bIz 30 Het tweede element is 
"reaproateit>• wat betekent «dat niemand 
zich meer hoeft weg te cijferen dan anderen 
dat we geen klasse kreeren die meer dienst
baar IS ( ) dan een andere » (BIz 64) Voor 
deze reciprociteit is decentralizatie een eerste 
eis «Organizatie en beheer dienen op een zo 
laag mogelijk niveau te geschieden » (BIz 71) 
Reciprociteit vereist de mogelijkheid van we
zenlijke wederzijdse beïnvloeding Het derde 
element in de solidanteitsetiek van Henk Vos is 
«affiniteit" zijnde de neiging om met mekaar in 
kontakt te treden Als vierde element treedt 
dan de -komplementanteit •> mar voor Komple-
mentanteit is «mensen die je met kent bevrij
den en voeden al was het maar omdat het 
door anderen met wordt gedaan taken aan
pakken die door anderen met worden opgeno
men » (BIz 134-135) Het veelluik van de solida
riteit wordt dan volledig door het vijfde element 
ervan '•substitutie- Vooral uit dit hoofdstuk 
blijkt duidelijk « dat solidanteit meer met humani
teit dan met rechtvaardigheid te maken heeft » 
(BIz 179) 

De soiidariteitsetiek van Henk Vos zal velen 
boeien ook al vindt men dat hij blijkbaar wat te 
veel optimisme aan de dag legt inzake de goed
heid van de menselijke natuur En ook al vindt 
men dat hij hier en daar wat te veel zaken op 
de helling zet Maar «Solidariteit» blijft een 
boek om te lezen en te herlezen om te over
denken zin na zin bladzijde na bladzijde Zeer 
aanbevolen i 

Jvb 

Henk Vos - « Solidariteit • - Uitg Ambo, Baarn 
(Nd l ) - Voor België Uitg West land, Schoten 
- 197 biz - 320 fr 
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ANTWERPEN 

TURNHOUT 

IN MEMORIAM SWAT VAN HOUTVEN 
Op 15 )ulr overleed, nauwelijks 50 jaar oud, Swat Van Houtven, ere-
voorzitter van de Volksunie-afdeling Turnhout 
Swat behoorde tot de pioniersgeneratie die, alleen geholpen door 
een onblusbare overtuiging, 20 jaar geleden de Vlaams-nationale 
parti) op het puin van oorlog en repressie heeft heropgericht Wat 
destijds slechts een kleine plaatselijke kern was, heeft hij onder 
zijn 10-jarig voorzitterschap uitgebouwd tot de afdeling Turnhout 
Zijn hoofdbekommernis was de partij een stevige financiële en 
organizatorische grondslag te bezorgen , in verband hiermee wer
den maandelijks grote en kleine problemen besproken, meestal in 
de gezellige woonst waar hij iedereen met onuitputtelijke hartelijk
heid ontving 

Ook buiten de plaatselijke afdeling was Swat aktlef Als arrondis-
sementsbestuurslid, verantwoordelijk voor de organizatie, maakte 
hij het Meienachtbal tot een groeiend sukses Ook m de partijraad 
vertegenwoordigde hij jarenlang de Kempen 
BIJ de laatste statutaire verkiezingen oordeelde Swat dat het ogen
blik gekomen was voor de aflossing van de wacht Hoewel zijn 
gezondheid soms een reden was tot bezorgdheid, bleef hij lid van 
het afdelingsbestuur als ere-voorzitter 
Het heengaan van Swat Van Houtven betekent ongetwijfeld een 
verlies voor al wie hem kende zijn bekendheid met talloze vlaams
gezinden, zijn bezonnen oordeel en zijn gastvrijheid behoren voort
aan tot de herinnering Voor mevrouw Josee Van Houtven moge 
het een steun zijn dat velen op dit ogenblik oprecht meevoelen 
met haar leed 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Anfwerpen 

Tel 031/36 10 11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 Gent 

Tel 091/22 45 62 

MEDEDELING VAN 
SENATOR JORISSEN 

In de maand augustus zijn er geen 
zitdagen voor sociaal dienstbetoon 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Wie lid wil worden van de Volksunie 
gelieve zich in verbinding te stellen 
met het VU-sekretanaat Geesten-
spoor 72 Ekeren Tel 41 0441 
Wie abonnent(e) wenst te worden op 
« WIJ » gelieve zich eveneens te wen
den tot het VU-sekretanaat of tot een 
bestuurslid Abonnementsprijs vanaf 
augustus tot einde 1976 250 fr 

BRABANT 
L E U V E N (arr.) 

10 OKTOBER EN 30 OKTOBER 
Net voor de redaktie van ons aller 
weekblad «WIJ» met krakende lede
maten de vakantie intuimelt voor een 
povere twee weken willen wij de 
lezers toch even herinneren aan een 
belangrijke gebeurtenis welke zich 
aaat voordoen in oktober 

STEUN DE AKTIE 
BRUSSEL 10-10 
PRK 000-0171139-31 

Op de 30ste van die maand komen 
andermaal honderden VU-vrienden 
samen in de ruime zaal van de 
«Salons Georges» in Leuven om er 
te dansen op de tonen van een knal-
steengoed orkest met de gekende 
«Rudy Anthony» 
Wie mocht vergeten zijn deze datum 
in zijn agenda te schrijven doet dit nu 
onmiddellijk 
Meer dan waarschijnlijk wordt het 
een overwinningsbal waar de vele 
nieuwe VU-gemeenteraadsleden ui
teraard de vedetten zullen zijn 
Afspraak dus op 30 oktober i 

G R O O T - D I E S T 

De politieke raad van Groot-Diest, die 
de gemeenten Diest, Molenstede, 
Schaffen Kaggevine, Deurne en Web-

lensen 
uit EEN stak 

stemmen 

A N T W E R P E N (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 

A N T W E R P E N (Stad) 

VAKANTIE SEKRETARIAAT 

Het sekretanaat zal gesloten zijn tot 
en met 5 aug Briefwisseling blijft 
beantwoord Voor dringende aangele
genheden tel W Willockx 37 2270 J 
Moens 385687 Bergers G 339165 
De Bouvre R 1902 57 Viaene 
371537 De Ryck 359409, De Laet 
386692, Monseur 2791 14 

VUJO 

Kontaktadres Mej De Motte, Vene-
zuelastr 6/91 - 2030 Antw tel 
42 2684 of Brugmans R, Kruishof-
straat 144/129 - 2020 Antw Tel 
27 8088 

bekom omvat is zo goed als klaar 
gekomen met de samenstelling van 
de VU-lijst voor 10 oktober 

De volledige lijst zal voorgesteld wor
den tijdens een open deurdag welke 
zal doorgaan op zondag 29 augustus 
in Berkenhof te Molenstede om 
14 u 30 
Inmiddels heeft de politieke raad van 
Groot-Diest de namen van de eerste 
vijf kandidaten vrijgegeven 
1 Dirk Van de Weyer (uittredend 

schepen) Molenstede 
2 Renaat Rijnders (uittredend ge

meenteraadslid) Diest 
3 Herman Brems (Schaffen) 
4 Godelieve Verpoorten (Kaggevin-

ne) 
5 Serafine Jannes (Deurne) 

Zie verder biz. 10 

10 OKTOBER 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
N A T I O N A L E L I J S T N U M M E R S 

In gevolge het aannemen van een art 22 bis in de gemeentekieswet 
zullen zoals dat heet « de in het parlement vertegenwoordigde politie
ke groepen» voor de gemeenteraadsverkiezingen een vraag tot 
gemeenschappelijk volgnummer en gebruik van gemeenschappelijk 
«letterwoord » kunnen indienen 
Deze enigszins omslachtige bepaling (gevolg van het feit dat de kies
wet nog altijd geen politieke partijen erkent i) beduidt eigenlijk dat 
elke partij die tenminste vijf parlementsleden telt aanspraak zal 
kunnen maken op hetzelfde lijstnummer en t gebruik van dezelfde 
afkorting voor alle gemeenten waar deze partij aan de gemeente 
raadsverkiezingen deelneemt 
Zoals men weet zal voor de a s gemeenteraadsverkiezingen, op het 
kiesbiljet en het lijstnummer en de initialen van de betrokken politieke 
partij voorkomen 
Politieke groepen die in het parlement behoorlijk zijn vertegenwoor
digd kunnen en zulks 40 dagen voor de datum van de verkiezingen 
aan de uitloting van de lijstnummers deelnemen 
Samen met deze uitloting zal voor elk administratief arrondissement 
een gevolmachtigde (en plaatsvervanger) worden aangeduid Bij het 
indienen van de kandidatenlijsten in elk van de betrokken gemeenten 
zal deze gevolmachtigde dan kunnen attesteren dat de ingediende 
lijst het «fiat» heeft van de politieke groep ( = partij) 
Vermits ook werd aangenomen dat zelfs als op een gemeente geen 
gebruik wordt gemaakt van de globaal toegekende lijstnummering 
geen enkele gemeentelijke lijst een van deze nummers mag knjgen 
zal men onmiddellijk de weerslag van deze maatregel beseffen op 
het lokale vlak Op deze manier wordt immers een soort voorrang 
georganizeerd voor gemeentelijke kandidatenlijsten die rechtstreeks 
van de in het parlement vertegenwoordigde partijen afhangen 
Men houde er ook rekening mee dat volgens de nieuwe kieswet de 
kandidaat op datum van de voordracht in de bevolkingsregisters van 
de gemeente waar men kandidaat staat moet ingeschreven zijn 

I N S C H R I J V I N G A L S G E M E E N T E R A A D S K I E Z E R 

Een dezer dagen zal de wet die wijziging brengt in de kieswetgeving 
worden afgekondigd Deze teksten voorzien o m in het permanent bij
houden van een zgn kiezersregister doch voor de gemeenteraads
verkiezingen van 10 oktober 1976 zal nog gebruik worden gemaakt 
van de oude kiezerslijsten die op 1 juli 1975 werden afgesloten en 
enkel wat de jonge kiezers betreft automatisch worden aangevuld 
tot 1 oktober 1976 
Vermits de nieuwe wetgeving milder is ten aanzien van de schorsing 
van de kiesrechten en vermits deze mildere maatregelen wel onmid
dellijk in voege treden kan elke betrokkene mits aanvraag bij het 
gemeentebestuur van zijn woonplaats de herinschnjving op de kie
zerslijst vragen 
De nieuwe wetgeving voorziet meer bepaald nog slechts een schor
sing in de kiesrechten voor de duur van 6 jaar wanneer men wegens 
een opzettelijk wanbedrijf een gevangenisstraf van tenminste drie 
maanden heeft opgelopen (de schorsing duurt twaalf jaar in geval 
van bestraffing met dne jaar of meer — voor straffen vanaf 5 jaar is 
er uitsluiting van kiesrecht) 
Wie destijds werd gestraft en op basis van de vroegere wetgeving 
ofwel een langdurige schorsing opliep ofwel in gevolge het nog 
bestaan van de schorsing op 1 juli 1975 (datum van afsluiten van de 
kiezerslijsten) nog met als kiezer werd ingeschreven kan er dus 
belang bij hebben de herinschrijving als kiezer te vragen 
We trekken er de aandachtfop dat in ieder geval het initiatief om her-
inschrijving van de betrokkene dient uit te gaan 

Guido Van In 
senator 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5S KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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DE AFFAIRE GANSHOF VAN DER MEERSCH 

EEN ANTWOORD 
VAN 
MINISTER VANDERPOORTEN 
In een brochure, uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van 
senator Edmond Van Dieren op 30 augustus 1975 te Herenthoul, stond 
o.m. het volgende te lezen over auditeur-generaal Ganshof Van der 
Meersch : «Hij maakte in juni 1940 de aliergeheimste dossiers van de 
veiligheid van de Staat aan de bezetter over. Hij was, gedurende de oor
log, bevriend met Rik De Man. Hij beschuldigde de minister van Justitie, 
de heer Janson, als verantwoordelijk voor de deportaties en de slach
ting van Abbeville. Minister Janson werd aangehouden en overleed in 
een Duits koncentratiekamp. De vraag die nooit werd opgelost: werd 
Janson door de auditeur-generaal verklikt ? En heeft deze verklikking 
de dood voor gevolg gehad ?» 
Dit zijn zware beschuldigingen. Senator Oswald Van Ooteghem (VU, 
Gent) vroeg dan ook aan de minister van Justitie of de aangehaalde fei
ten juist zijn. De minister heeft bijna zeven maanden nodig gehad om de 
Gentse senator te antwoorden, wat in sommige Vlaamse kringen reeds 
werd uitgelegd als een stilzwijgende bevestiging van de uitgebrachte 
beschuldigingen. 
Begin juli kreeg senator Van Ooteghem dan een uitvoerig schriftelijk 
antwoord van de minister. Met toestemming van de -h. Van Ooteghem 
publiceren wij vandaag integraal de ministeriële brief. Onze lezers kun
nen zelf oordelen. 

Na kennis gekregen te hebben van 
een brochure, naar aanleiding van de 
. «Van Dieren-Herdenking» te Herent
hout op 30 augustus 1975 gepubli
ceerd en waarin de heer Ganshof van 
der Meersch, destijds auditeur-gene
raal bij het Militair Gerechtshof, bepaal
de feiten worden ten laste gelegd, stelt 
U in uw brief van 14 januari 1976 drie 
vragen. 

1. Is het juist dat, zoals in deze bro
chure wordt geschreven, de heer 
Ganshof van der Meersch, destijds 
auditeur-generaal, aan de bezettende 
overheid de aliergeheimste dossiers 
van de Veiligheid van de Staat heeft 
overgemaakt ? 

Na onderzoek van het mij door de 
geraadpleegde autoriteiten ter be
schikking gesteld feitenmateriaal, kan 
ik bevestigen dat deze beledigende 

Ganshof« Alva » Van der Meersch 

beschuldiging totaal van grond ont
bloot is. 
De heer Ganshof was door de gesta-
po gearresteerd een paar dagen na 
zijn terugkeer in het land, toen ook 
teruggekeerd waren het deel van de 
diensten van het Auditoraat-generaal, 
het Militair Gerechtshof en de griffie 
hiervan, die overeenkomstig de onder
richtingen van de Regering deze naar 
Franknjk gevolgd waren; de Duitse 
overheid had hem dadelijk bij zijn 
terugkeer de toegang tot de stukken 
van die diensten en tot die van de Vei
ligheid van de Staat ontzegd. Bedoel
de stukken werden trouwens door de 
Duitse politiële autoriteiten in beslag 
genomen, ten dele zodra zij in België 
waren aangekomen en ten dele onmid
dellijk na de terugkeer van de heer 
Ganshof. 
Deze inbeslagnemingen heeft de heer 
Ganshof van der Meersch van de 
gestapo zelf vernomen in de loop van 
de ondervragingen die zij hem tijdens 
zijn hechtenis deed ondergaan. 

2. Is het juist, gelijk in de brochure 
van de « Van Dieren-Herdenking » te 
lezen staat, dat de heer Ganshof van 
der Meersch tijdens de oorlog met 
de heer De Man bevriend was ? 

Het 18 onjuist dat de heer Ganshof tij
dens de oorlog met de heer De Man 
enige binding heeft onderhouden. 
Betrekkingen — uitsluitend van ge
rechtelijke karakter overigens — heeft 
hij met de heer De Man, in dezes hoe
danigheid van Minister van Financiën, 
slechts gehad in 1936 en 1937, n.a.v. 
gerechtelijke onderzoekingen die ter 
verdediging van de frank aan de gang 
waren. Hij blijkt de heer De Man 
sedertdien nooit meer te hebben terug
gezien en sinds dat tijdperk met hem 
generlei relatie meer te hebben gehad. 
Daar hij bij zijn terugkeer in België 
dadelijk gearresteerd was en bijna 
een half jaar lang in strenge afzonde-
nng in de gevangenis te Sint-Gillis 
opgesloten bleef, wist hij helemaal 
niets van de politieke houdingen van 
de heer De Man in 1940. 
De heer De Man heeft op verzoek van 
gemeenschappelijke vrienden bij de 
Duitse overheid stappen gedaan om 
te pogen de invrijheidstelling van de h. 
Ganshof te verknjgen Er werd aan 
deze verzekerd, dat die tussenkomst 
met nutteloos geweest was, op een 
ogenblik toch dat hij op het punt stond 
naar een koncentratiekamp gevoerd 
te worden. Hoewel verzwakt door de 
ondergane hechtenis, heeft hij er dan 
ook prijs op gesteld zonder verwijl aan 
de heer De Man te schrijven om hem 
voor zijn optreden warm te bedanken. 

3. Tenslotte wordt er gevraagd, of hel 
waar is, zoals verklaard wordt in de 
brochure uitgegeven ter gelegenheid 
van de «Van Dieren-Herdenking», 
dat de heer Ganshof van der 
Meersch de heer Minister Janson 
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ervan zou beschuldigd hebben ver
antwoordelijk te zijn voor de « depor
tatie » van zekere van de bij bestuur
lijke maatregel aangehouden perso
nen toen de staat van beleg werd 
afgeroepen, en voor het neerschieten 
van een aantal onder hen door Fran
se militairen te Abbeville. De brochu
re bevat een nog scherper insinu
atie : - De vraag die nooit werd opge
lost : werd Janson door de auditeur-
generaal verklikt ? En heeft deze ver
klikking de dood tot gevolgd ge
had»? 

Terzake is enige uitleg noodzakelijk 
aangaande de toepassing die werd 
gemaakt van de wettelijke regeling 
van adnninistratieve arrestaties bij af
kondiging van de staat van beleg. 
Op 20 juni 1940 dienden de heren 
Romsée, voorzitter van de VNV-frak-
tie in de Kamer van Volksvertegen
woordigers, en Van Dieren, voorzitter 
van de VNV-fraktie in de Senaat, een 
klacht in tegen tegelijk de heren Van 
Cauwelaert, voorzitter van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, Gillon, 
voorzitter van de Senaat, Pierlot, Eer
ste Minister, en Ganshof van der 
Meersch, auditeur-generaal bij het Mili
tair Gerechtshof. 
Aan laatstgenoemde werd «de door 
hem in Frankrijk tegen de Koning uitge
sproken radiorede» verweten, «daar
enboven (....) door willekeurige aan
houdingen, opsluitingen en wegvoe
ringen, aanslagen [te hebben) ge
pleegd op de persoonlijke vrijheid van 
talrijke burgers». 
Deze klacht werd krachtens de artike
len 481 en 482 van het Wetboek van 
Strafvordering door het Hof van Cas
satie naar het Hof van beroep te Brus
sel verwezen. 
De heer Cornil, Procureur-generaal in 
het Hof van Cassatie, schrijft in de 
Pasicrisie (1946, I. p. 42), dat het 
gerechtelijk onderzoek geopend werd 
om te voorkomen dat de bezetter in 
het niet-handelen van het Belgisch 
gerecht een voorwendsel kon vinden 
voor een poging tot rechtvaardiging 
van zijn optreden en van de vergel
dingsmaatregelen die hij tegen de audi
teur-generaal uitvoerde. Immers, de 
heer Ganshof van der Meersch was 
bij zijn terugkeer in België dadelijk 
gearresteerd door de gestapo, die 
hem nog steeds in hechtenis hield. 
Het onderzoek wees uit dat volkomen 
met de wet in overeenstemming wa
ren alle arrestatiemaatregelen welke 
waren getroffen, op bevel van de 
Minister van Justitie of op bevel van 
de Minister van Landsverdediging, 
door de onderscheiden gerechtelijke 
en bestuurlijke autoriteiten die dienden 
op te treden to.v. de vijandelijke onder
danen, van bepaalde buitenlanders 
van niet-vijandelijke nationaliteit en 
van bepaalde Belgen, bedoeld in de 
besluitwet van 12 oktober 1918 ('). 
Oberkriegsverwaltungsrat Van Ran-
denborgh, die bij het Duits militair 
bestuur alle vragen m.b.t. het Belgisch 
gerecht in zijn bevoegdheid had, heeft 
bij zijn verhoor op 24 oktober 1945 
zelf verklaard: 
« Lorsque j'ai appris l'arrestation de M. 
Ganshof, j'en ai été fort surpris 
puisqua mes yeux ce magistrat n'avait 
rien a se reprocher». En verder: «Je 
puis affirmer que soit avant d'avoir 
roQu M. l'Auditeur-général, soit après 
les explications qu'll m'a fournies, je 
n'ai a aucun moment estimé qu'il pou-
vait encourir une responsabihté quel-
conque dans les faits dont certains Bel
ges comme M. Van Dieren lui faisaient 
grief». Het onderzoek werd afgesloten 
hiet een arrest van buitenvervolging-
stelling van de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van beroep te 
weeggebracht door de internationale 
toestand en de dreiging die recht
streeks op België woog. 
Hij richtte een «Comité de coordina
tion : Justice civile - Justice militaire» 
op, waarvan hij metterdaad het voorzit
terschap waarnam en waartoe behoor
den de h. Hayoit de Termicourt, advo-

Minister Herman Vanderpoorten 

kaat-generaal in het Hof van Cassatie, 
de drie prokureurs-generaal bij de 
Hoven van beroep te Brussel, Gent en 
Luik, de auditeur-generaal en de admi
nistrateur van de veiligheid. In de loop 
van de vergaderingen van het Comité, 
dat tweemaal per week in het kabinet 
van de Minister samenkwam, belastte 
deze de prokureurs-generaal bij de 
Hoven van Beroep en de auditeur-ge
neraal bij het Militair Gerechtshof er 
mee zijn onderrichtingen te dien aan
zien door te zenden respektievelijk 
aan de Prokureurs des Konings, de 
krijgsauditeurs en de politiële autoritei
ten, die aldus bevel kregen hem langs 
dezelfde wet de aanduidingen te doen 
toekomen met betrekking tot diege
nen die, volgens de verkregen of in te 
winnen inlichtingen, onder toepassing 
van de wetgeving op de staat van 
beleg vielen en, in deze eventualiteit, 
zouden kunnen worden aangehouden, 
ten einde verder te worden uitgezet, 
geïnterneerd of verwijderd gehouden 
van de plaatsen waar zij konden scha
den. 
De inlichtingen die aldus door de Pro
kureurs des Konings, de krijgsaudi
teurs en de politiële autoriteiten zou
den worden vergaard, zouden daarna 
door de Minister van Justitie onder
zocht worden. Deze onderrichtingen 
waren ingegeven door de zorg van de 
Minister te vermijden dat, bij gebrek 
aan dokumentatie en aan een vooraf
gaande kontrole, ingeval de staat van 
beleg of vrijandelijkheden plotseling 
zouden verklaard worden of plaatsgrij
pen, veiligheidsmaatregelen zonder ge
noegzaam onderscheid zouden moe
ten worden genomen. Zij werden in de 
notulen van het Comité vastgelegd. 

Kort vóór de opening van de vijande
lijkheden verzocht de Minister de pro
kureurs-generaal bij de Hoven van 
beroep en de auditeur-generaal bij het 
Militair Gerechtshof respektievelijk 
aan de Prokureurs des Konings en de 
krijgsauditeurs mee te delen, dat hij 
hen ermee belastte, indien vijandelijk-
Brussel van 8 oktober 1941. Tegen 
deze uitspraak voorzagen de burgerlij
ke partijen — o.a. Raymond Tollenae-
re, Obersturmführer SS, die nader
hand aan het Oostfront sneuvelde, en 
Antoon Mermans, Hoofdredakteur 
«Volk en Staat» — zich in cassatie; 
de voorziening werd door een arrest 
van 10 december 1941 verworpen 
(Pasicrisie, 1941, I. 447). 
Uit deze instruktie bleek dat de Minis
ter van Justitie einde maart 1940 de 
prokureurs-generaal en de auditeur-ge
neraal in kennis stelde van de groeien
de ongerustheid bij de Regering te-
heden plaatsgrepen en daardoor de 
verbindingen tussen hemzelf en hen 
niet meer afdoende tot stand konden 
komen, in zijn naam te doen overgaan 
tot de voorlopige arrestatie van dege
nen die hem waren aangeduid of die 
zouden blijken aan de wettelijke vereis
ten te beantwoorden. Met dit doel 
deed hij hun de tekst der vorderingen 
toekomen waarvan gebruik mocht 
worden gemaakt. 
Wegens de schielijkheid der invasie 
en de snelheid waarmee de krijgsge-
beurtenissen verliepen, was het onmo
gelijk tot realisatie te komen van het 
plan van organizatie van de vrijheids
beperkende maatregelen, zoals het 
door de Minister van Justitie in het 
« Comité de coordination » was vastge
steld. Het snelle oprukken van de vijan

delijke troepen en de daarmee ge
paard gaande geleidelijke bezetting 
van het grondgebied zouden de Minis
ter beletten zijn voornemen ten uit
voer te leggen als voorzien. 

Niet alleen heeft de heer Minister Jan
son zelf schriftelijk de onderrichtingen 
bevestigd die hij in het «Comité de 
coordination » heeft gegeven aangaan
de de arrestaties die vanaf de verkla
ring van de staat van beleg en de inva
sie van het grondgebied werden ver
richt (2), maar hij heeft, toen het grond
gebied bezet was, o.m. aan de heer 
Ganshof verscheidene brieven gericht 
waarin gewag werd gemaakt van die 
onderrichtingen en van de uiterste 
nauwgezetheid waarmee zij werden 
nageleefd. Aldus échreef de heer Jan
son vanuit Frankrijk in een brief aan 
de heer Ganshof, die langs klandestie-
ne weg in januari 1941 werd overge
bracht : 

« J'ai appris avec la joie que vous pres-
sentez la fin de votre incarceration. Je 
n'avais jamais douté de cette issue, 
sachant mieux que personne avec 
quelle conscience et quel scrupuleux 
respect de la loi vous et vos collègues 
les Procureurs Généraux vous avez 
execute les instructions du Gouverne
ment, au cours des jours tragiques 
que nous avons vécus» (̂ ). 

Het Bestuur van de strafinrichtingen 
van het Ministerie van Justitie en de 
Generale Staf van het leger, die bij het 
koninklijk besluit van 10 mei 1940 was 
aangeduid om gedurende de staat van 
beleg de politiebevoegdheden uit te 
oefenen en met name de toepassing 
van de besluitwet van 11 oktober 
1916 te bewerkstelligen, hebben de 
overbrenging naar Frankrijk van de 
personen, die bij veiligheidsmaatregel 
voorlopig in staat van arrestatie ge
houden werden, bevolen. Het hoofd 
van de Generale Staf gaf met dit doel 
de nodige onderrichtingen, enerzijds 
aan de provinciekommandanten en 
plaatskommandanten, en anderzijds 
aan de ambtenaren van het hoofdbe
stuur der strafinrichtingen, van wie 
sommigen met officiersrangen in het 
leger gelijkgesteld werden. 
Bij de ondervragingen, die hij in de 
loop van zijn detentie door de gestapo 
ondergaan heeft, heeft de heer Gans
hof van der Meersch vastgesteld dat 
deze op de hoogte was van de wettelij
ke regeling betreffende de bestuurlijke 
arrestaties in oorlogstijd en in staat 
van beleg, en heeft hij vernomen dat 
de notulen van het « Comité de coordi
nation » en alle andere tot de aangele
genheid betrekkelijke stukken door de 
Duitse overheden in beslag waren 
genomen. 
De insinuatie van een verklikking van 
de heer Minister Janson is aldus zon
der de minste grond. 

(') De besluitwet van 11 oktober 1916 bepaalt 
dat in staat van beleg de bevoegdheden «/aar-
mee de burgerlijke overheid bekleed is ter hand
having van de orde en de politie, kunnen worden 
uitgeoefend door de Minister van Landsverdedi
ging en, onder zijn leiding en op zijn verantwoor
delijkheid, door de militaire overheden welke de 
Koning aanduidt. Deze besluitwet voert het vrij
heidsbeperkend stelsel in dat in staat van beleg 
kan worden opgelegd o.m aan de personen die 
ervan verdacht worden met de vijand betrek
kingen te onderhouden, aan de vreemdelingen 
en aan elke persoon van wie de aanwezigheid 
voor de militaire operaties een belemmering kan 
vormen. 
De besluitwet van 28 september 1939 voert het 
vrijheidsbeperkend stelsel in dat tot het terug
brengen van het leger op voet van vrede kan 
worden opgelegd o.m. aan de vreemdelingen 
van wie de aanwezigheid voor 's Lands veilig
heid schadelijk of gevaarlijk wordt geacht 
De besluitwet van 12 oktober 1918 voert het vrij
heidsbeperkend stelsel in dat gedurende de oor
logstijd door de Minister van Justitie kan worden 
opgelegd aan alle vreemdelingen en aan bepaal
de Belgen, o.m. diegenen die wegens hun betrek
kingen met de vijand onder verdenking staan, 
p) De tekst waarin de Minister op nauwkeurige 
wijze naar die onderrichtingen verwijst werd op 
24 november 1941 door de griffier van hef Mili
tair Gerechtshof voor eensluidend gewaarmerkt 
(') De tekst van deze brief werd op 27 oktober 
1941 door de griffier van het Militair Gerechtshof 
voor eensluidend gewaarmerkt 
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REGLEMENT VAN DE 8e NATIONALE 
VTB-VAB-WEDSTRIJD VOOR AMATEURFILMS 

A r t 1 — Tot de wedstrijd worden toegelaten alle amateurfilms in de 
8 en 16 mm-formaten in wit-zwart of in kleuren verwezenlijkt door 
leden van de VTB-VAB De voorgestelde films mogen met met han
delsdoeleinden gemaakt zijn De deelnemende films worden alleen 
aanvaard in Nederlandse versie 

A r t 2 — De mededingende films zullen worden gekeurd per reeks 
en per formaat nl 
a l films die toerisme of folklore tot onderwerp hebben 
bj dokumentatiefilms 
c l animatiefilms 
d j speelfilms 
e j genrefilms 
Het aantal films per deelnemer is beperkt tot twee per reeks 

Ar t 3 — Elke film moet van een klankbegeleiding en/of kommentaar 
voorzien zijn 

Art 4 — Per film moet een volledig ingevulde fiche die op aanvraag 
door het VTB-sekretanaat Sint-Jakobsmarkt 45 Antwerpen wordt 
toegezonden aldaar aankomen uiterlijk op 8 september 1976 
Een inschrijvingsgeld van 100 fr per film moet voor 8 september 
gestort worden op prk 000-0093627 22 van de Vlaamse Toeristen
bond Antwerpen met vermelding Amateurfilmwedstrijd 

Art 5 — De mededingers aan de wedstrijd hebben het recht zelf 
hun projektie te verzorgen met eigen apparatuur Zo zij met kunnen 
aanwezig zijn zal voor de projektie zorg gedragen worden door de 
inrichters zelf op grond van de bij de film te voegen nauwkeurige aan
duidingen In dit geval moeten de films op het VTB-sekretanaat aan
komen uiterlijk 14 dagen voor de wedstrijddatum 

Ar t 6 — De organizatie van de wedstrijd wordt toevertrouwd aan 
de VTB-VAB-filmgroep Antwerpen De inrichters nemen geen verant
woordelijkheid op betreffende de films die hun worden toevertrouwd 
ZIJ verbinden er zich toe het ingeleverde materiaal met de meeste 
zorg te behandelen 

Art 7 — De keuring van de films zal geschieden door een jury 
samengesteld uit bevoegde Vlaamse personaliteiten op gebied van 
kunst en kuituur toensme folklore en film Juryleden zullen slechts 
kwoteren zo zij de projektie van al de films uit hun reeks bijgewoond 
hebben Juryleden mogen met mededingen Na 10 minuten projektie 
mag de jury een film schorsen wegens onvoldoende kwaliteit 
Ar t 8 — Door de VTB-VAB wordt in totaal een bedrag van 200 000 
fr ter beschikking gesteld samen met een gouden een zilveren en 
een bronzen penning per reeks en per formaat Zo de rezultaten 
onvoldoende geacht worden kan de jury beslissen bepaalde prijzen 
niet toe te kennen of tot splitsing der prijzen over te gaan 

Art 9 — De wedstrijd zal gehouden worden op volgende data 
Dokumentatie- en animatiefilms 16 en 17 oktober 1976 
Speelfilms en genrefilms, 6 en 7 november 1976 
Films die toerisme of folklore tot onderwerp hebben, 20 en 21 novem
ber 1976 

Art 10 — De afkondiging der bekroningen de uitdeling der prijzen 
en de voorstelling van een keuze der bekroonde films zal geschieden 
op zondag 19 december om 15 u in de VTB-feestzaal, Sint-Jakobs-
markt 45 te Antwerpen 
De uitslag van de prijskamp zal gepubliceerd worden in het nummer 
van 6 januan 1977 van « De Toenst» en «De Autotoerist» 

Ar t 11 — Door hun deelneming aan de wedstrijd aanvaarden de 
inzenders zonder voorbehoud de bepalingen van dit reglement Over 
betwistingen wordt zonder beroep door de jury beslist 

Namens de VTB-VAB en de jury 

De sekretaris, 
WILLY VERUNDEN 

De voorzitter 
JOZEF VAN OVERSTRAETEN 

BAR RESTAURANT 

3ie tKabeerm 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waard in Jul ia van Mieghem-Van Cappel len 

KLINKER en 

ASFALTWERKEN 
ASFALTA P.V.B.A. 

JOZEF HEYLEN 
Bremstraat 10, EKSEL 
Tel. 011-73.51.68 

Keurige afwerking 
Vrijblijvende prijsopgave 

BRABANT 

De V_,„.^ ^^ ^., ^,.dissement Brussel-Halle-Vil-
voorde gingen nog maar eens op pad Aan al de grote 
invalswegen van de agglomeratie Brussel brachten zij de 

overduidelijke slogan -Brussel geen derde gewest- aan 
Kort en goed aan het adres van de ridders van de driele-

digheid I (foto PAT) 

B E R T E M - L E E F D A A L -
K O R B E E K - D I J L E 

SUKSESVOL 11-julibal 
Affiches en reklamebordjes kondig
den weken op voorhand het 11 julibal 
in Bertem aan Het zou meteen het 
eerste dansfeest worden der Volks-
umeafdelingen Bertem-Leefdaal en 
Korbeek-Dijle De VU-besturen van 
deze gemeenten die binnenkort sa 
men de nieuwe fusiegemeente Ber
tem zullen vormen zagen met klop
pend hart zaterdag 10 juli tegemoet 
Zou het l u k k e n ' Of het lukte hoeft 
vandaag met meer in vraag te worden 
gesteld Een bomvolle zaal «De Vre
de» en een schitterende DJ Focus 
zorgde voor een daverende Gulden-
sporenstemming 

Aan de ingang stond de arrondisse-
mentele propagandawagen van waar
uit vanaf 19 tot 23 uur voortdurend de 
diareeks « Onze gemeente » werd ge-
projekteerd Vermelden wij nog dat 
van 14 tot 18 uur een autokaravaan 
vol Vlaamse leeuwen de verschillen
de gemeenten van Tervuren tot Leu
ven doorkruiste 
Iemand zei rond middernacht «Dit is 
een verrassing » i 
Voor Bertem Leefdaal en Korbeek-
Dijle IS de vuurproef geslaagd De 
Volksunie gaat ook daar met optimis
me 10 oktober tegemoet 

M O L E N S T E D E 

In een mededeling van het I jzerbede 
vaartkomitee van het gewest Diest 
lezen wij dat dit komitee alle gemeen
tebesturen van het gewest heeft aan
geschreven om een bloemenkrans te 

laten neerleggen aan het IJzermonu
ment op 4 juli ter gelegenheid van de 
49ste IJzerbedevaart Tot onze vreug
de hebben wij kennis kunnen nemen 
van het feit dat het Molensteedse 
gemeentebestuur positief op dit ver
zoek heeft gereageerd In deze ge
meente IS Dirk Van de Weyer Sche
pen van Kuituur 

PENNENAKTIE 

Voor de vijfde maal organiseerde de 
Volksumeafdeling van Molenstede 
haar jaarlijkse pennenaktie Dit bete
kent dat Schepen Van de Weyer 
Raadslid Van Compel en Voorzitter 
Peeters eigenhandig een prachtige 
parker gingen afgeven aan alle jon
gens en meisjes die het zesde leer
jaar in de gemeentelijke gemeen
schapsschool hebben beëindigd en 
nu naar een andere school zullen 
overgaan In elke parker was de 
naam van de betrokkene gegraveerd 
In totaal ontvingen 24 jonge Molenste-
denaren zulk geschenk Of er positief 
werd gereageerd hoeft met in twijfel 
te worden getrokken 

S C H A F F E N 

De Volksumekandidaten uit Schaffen 
hebben met klem geprotesteerd te
gen het gemeentebestuur met een 
CVP-burgemeester dat schriftelijk 
aan het IJzerbedevaartkomitee van 
het gewest Diest meedeelde dat het 
weigerde een krans te laten neerleg
gen aan de IJzertoren op 4 juli ter 
gelegenheid van de 49e IJzerbede
vaart Z IJ vragen zich af of voor het 
gemeentebestuur van Schaffen de 
Vlaamse gesneuvelden nu zelfs geen 
krans meer waard zijn 

G E W E S T D I E S T 

Het IJzerbedevaartkomitee heeft ter 
gelegenheid van 11 juli een zeer opge
merkt manifest gepubliceerd Daann 
lezen we onder de titel zoals hier
boven vermeld dat de gemeentebe
sturen een belangrijke rol kunnen spe
len in de bewustmaking van de bevol
king ten aanzien van de Vlaamse pro
blematiek 
Het komitee dat verschillende vereni
gingen omvat heeft het verder over 
de bevlagging van openbare gebou
wen en gebouwen van openbaar nut 
Na erop gewezen te hebben dat 
muziekmaatschappijen toneelvereni
gingen enz n belangnjke aandacht 
moeten besteden aan werken van 
eigen kunstenaars wordt er nog ge
sproken over licht en andere rekla-
mes die in korrekt Nederlands moe
ten opgesteld zijn Belangrijke aan
dacht wordt door het komitee nog 
besteed aan de Hallebetoging, waar
van het zegt dat de nieuwe gemeente
besturen drukking moeten uitoefenen 
op de hogere instanties om belangrij
ke eisen welke door vertegenwoor
digers van alle partijen werden onder 
schreven verwezenlijkt te zien In het 
slot van het manifest dat in het Dies-
terse druk wordt besproken eist het 
gewestelijk IJzerbedevaartkomitee 
nogmaals Amnestie voor politiek ver
oordeelden nu dertig jaar na de fei
ten 

Vermelden wij nog dat het komitee 
van het nieuwe gemeentebestuur eist 
dat subsidies zouden worden gewei
gerd aan verenigingen dubieus op 
Vlaams gebied ( = voertaal Frans) 
waarvan in Diest blijkbaar nog enkele 
exemplaren bestaan 

LIMBURG 
B I L Z E N 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
De lijstvorming te Bilzen schiet goed 
op Er dienen slechts nog enkele kan
didaten te worden gezocht Zodra de 
lijst defiratief klaar is zullen wij ze 
bekend maken Intussen wordt onver
droten verdergewerkt 

M I L L E N 

OVERLIJDEN 
Alhier overleed de heer Jan Vos 
schoonbroer van mevr R Vos-De 
Block secretaris van de plaatselijke 
afdeling en lid van de arr raad 

HUWELIJK 
Op zaterdag 10 juli jl werd het huwe
lijk ingezegend van ons bestuurslid 
de heer Pierre Vos Hartelijk proficiat i 

H E R D E R E N 

GULDENSPORENVIERING 
De traditionele Guldensporenviering 
van ZO-L imburg had ook dit jaar 
plaats in Hove Malpertuus te Herde
ren meer bepaald op vrijdag 2 juli jl 
Het programma van vienng zag eruit 
als volgt toespraak door volksv W 
Kuypers van Leuven gevolgd door 
solidariteitsoproep vanwege een 
Koerdisch vluchteling en een Noord

nederlander nadien toespraak door 
volksv E Raskin en optreden van de 
tenor Kurt Fleming 

De opkomst en de stemming waren 
prima zodat de organizatoren alle eer 
van hun werk hebben gehaald 

Vermelden wij ook de aanwezigheid 
van senator JR Vandekerckhove 
prov raadslid Van Hollebeke de arr 
bestuursleden J Sauwens en Y Van-
bockryck samen met tal van gemeen
teraadsleden en bestuursleden van 
VU-afdelingen uit de omgeving 

Zie verder biz. 11 

WIJ lO 
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EEN KADERAVOND OVER DE 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
werd op 25 juni jl ingericht door het 
arr bestuur Tongeren Maaseik in 
samenwerking met het Dosfelinstituut 
en kende een vrij groot sukses Niet 
minder dan 30 personen woonden 
deze avond bïj Het geheel onder lei
ding van arr bestuurslid J Cuppens 
behandelde volgende drie temas 

— Direkte propaganda voor 10 okto 
ber door gemeenteraadslid R Geer-
aerts (Vorst) 
— Informatie omtrent de gemeente

wet door lic W Luyten 
— Wat na de verkiezingen ' door Dr 
J Valgaeren (schepen te Mol) 
Volksvert E Raskin liet zich veront
schuldigen 

T O N G E R E N 

HUWELIJK 
Op vnjdag 9 juli jl trad de enige doch 
ter van ons gemeenteraadslid Pol 
Jorissen in het huwelijk Onze beste 
gelukwensen aan het jonge paar en 
aan beider ouders 

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

ZITDAGEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
De zitdagen sociaal dienstbetoon bui
ten huis van volksvertegenwoordiger 
E Raskin worden opgeschort gedu 
rende de maanden juli en augustus 
Zijn wekelijkse zitdag aan huis nl 
iedere maandag van 19u 30 tot 
20 u 30 blijft in de maand juli be
houden (tel 0114124 54) Uiteraard 
worden de zitdagen buiten huis vanaf 
september hernomen 

OOST-VLAANDEREN 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoutslr 30 29-33 36-38 
Tel 053/240 60 

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

en waskussens kinderkleding 

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

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

M E R E L B E K E 

Ondanks het hete zomerweer werd 
het Guldensporenfeest op zondagna
middag 11 juli in •' De Kring » een suk
ses De opkomst was heel bevredi 
gend en de aanwezigen hebben ze
ker de radikale toon geapprecieerd 
De spreker VU-senator Oswald Van 
Ooteghem hekelde in scherpe be 
woordingen de anti-Vlaamse politiek 
van de regenng-Tindemans 

In het aanvullend programma was Jef 
Eibers met zijn kontestatie-liedjes na
tuurlijk de vedette Ook het optreden 
van de volksdansgroep en de mime
kunstenaar werd echter gesmaal<t 

De innchters van deze Guldensporen-
viering dienen er echter vooral voor 
gefeliciteerd te worden dat zij de tradi
tie hebben gered want die dreigde 
teloor te gaan door de laksheid van 
sommige verenigingen en Vlaamse 
« vooraanstaanden» van de gemeen
te 

WEST-VLAANDEREN 
Feestzaal . JAGERSHOF» 

Zaal voor huwelijken vergaderingen 
e d m met 1 200 zitplaatsen 

Gemeenteplaats St -Andr ies 
Tel 05,//3132 10en313406 

DE H A A N 

WELKOM 

W I J heten onze vrienden van Wendui-
ne voorheen arr Brugge van harte 
welkom Te dien einde worden nieu
we bestuursverkiezingen uitgeschre
ven orti de dne gemeenten Wenduine 
Vlisse'gem en Klemskerke die samen 
De Haan zullen vormen een nieuw 
bestuur te geven dat hopelijk nog zijn 
man kan staan in de gemeenteraads
verkiezingen 

D I K S M U I D E 

GESLAAGD GULDENSPOREN
FEEST 

«Het beste Guldensporenfeest sinds 
vele jaren » Dat was de mening van 
vele aanwezigen die vnjdagavond de 
Sporenherdenking van de Vlaamse 
Vrienden van de Westhoek in het 
Vlaams Huis bijwoonden Alle elemen
ten voor een geslaagde avond waren 
inderdaad aanwezig Er was een talnj-
ke opkomst onder de aanwezigen 
bemerkten wij de VU-schepenen 
Joost Tryhou en dr Hoste Verder 
was er het schitterend optreden van 
de tenor Kurt Fleming die op aan-
dnngen van het publiek verschillende 
bisnummers moest brengen Er was 
de samenzang van Vlaamse liederen 
die onder leiding van Kurt Fleming tot 
een echt geestdriftig •< samen zingen » 
uitgroeide En er was vooral de pracht-
rede van de jonge Bart Vandermoe-

re die op scherpe wijze het verdruk
kende Belgische staatsnationalisme 
hekelde en er het bevrijdende volks 
nationalisme tegenover plaatste hij 
eiste zelfbestuur voor het Vlaamse 
volk en voor de andere verdrukte vol
keren uit Europa en de wereld ver 
der benadrukte hij dat de Vlaamse 
str+jd in wezen een sociale strijd is 

LEFFINGE 

OVERLIJDEN 

Op amper 48-jarige leeftijd overleed 
mevrouw Magdalena Ryckebusch 
moeder van 7 kinderen Zij wilde nooit 
ziek zijn omdat zij er geen tijd voor 
had Onze afdeling rouwt mee met 
de beproefde familie 

M E R K E M 

Op 10 juli organiseerde het Davids-
fonds waarvan vele VU-teden zowel 
in de leiding als in de afdeling deel uit 
maken een schitterend geslaagd Gul
densporenfeest op het Marktplein 
Onder de uitvoerders talrijke volks
dansgroepen o m uit Veldegem die 
een reuzesukses oogsten Er werd 
door honderden vooral jongeren tot 
diep in de nacht gedanst en gefeest 
onder klauwende leeuwen Voorzitter 
LOUIS Vanhout hield een passende 
toespraak waann hij vooral de Brus
selse toestanden op de korrel nam 
Onder impuls van de voorzitter van 
het Davidsfonds en vooral van onze 
vnend Xaveer Koelman werd het in 
Merkem een reuzesukses 

M I D D E L K E R K E 

W I J wensen ónze propagandaleider 
Hubert Deman een spoedig herstel 
toe opdat hij met sukses de komende 

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

• FOTOCENTRALE i 
Bevrijdingslaan 103, Gent. 

gemeenteraadsverkiezingen kan be
heersen door zijn met-aflatende straat-
propaganda 

Onze afdeling zegt zijn volledige 
steun toe aan onze kandidaten op de 
hjst « DE STEM V A N HET VOLK » in 
de strijd voor de gemeenteraadsver
kiezingen voor GROOT MIDDELKER 
KE De lijst wordt aangevoerd door 
onze burgemeester Inghelram en als 
tweede op de lijst staat VU-schepen 
Dewulf Lon uit Westende (Lombardsij-
de) Het belooft een harde verkiezings 
strijd te worden en vooral de CVP 
legt de nadruk op een volstrekte 
meerderheid door de opkomst van 
zowel de burgemeester van Westen-
de Spermalie als Wilskerke op haar 
lijst Doch zoals burgemeester Inghel 
ram zegt «wij moeten met bang zijn 
want het zijn slechts reuzen op lemen 
voeten » 

Veel oud VU-leden of VU-verkoze 
nen van het eerste uur begnjpen met 
goed de vorming van de huidige lijs
ten voor de aanstaande gemeente 
raadsverkiezingen Zij kunnen met ver 
staan dat door de samenvoeging van 
gemeenten de tijd van improvisatie 
voorbij is en wij verplicht zijn van orga 
msatonsch tewerk te gaan met een 
politieke raad en een politiek kollege 

GEMEENSCHAPSSCHOOL 
Steunt de 

VOLKSNATIOISALE 

ERASMUS 
Talen - steno - typen - boekhouden - direktiesekretariaat - medisch 
sekretariaat - verkoop - reklametekenen - etalage - hostessen - manne

quins - receptie - journalisten - public relations - AUTORIJSCHOOL 

BEGIJNENVEST 99 (Nat. Bank) ANTWERPEN 
TEL. (031) 33 eO 58 - 45 05 31 

A a l s t - B r u g g e - H a s s e l t - K o r t r i j k - L e u v e n - M e c h e l e n 

Algemeen d i recteur Dries BOGAERT 

OPROEP 
TOT DE VAKANTIEGANGERS 
M e t het doe l ook in de pr ive-sek tor aan onze kus t het Neder 
lands meer to t zi jn rech t te la ten k o m e n , heef t de W e r k g r o e p 
Taa lgebru ik v a n het A l g e m e e n Nede r l ands 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 ich t o m bij d e Horeca-sek-
to r en m iddens tandsg roepe r i ngen tussenbe ide t e k o m e n o m 
t e t r ach ten vo lgende pun ten 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 e n 
die er v o o r r a n g kn jgt , 
2) aansp raak van d e k lant in het Nede r l ands en pas ove rscha 
ke len naar een andere taal w a n n e e r bl i jkt da t d e z e neder lar ids-
onkunc| ig is, 
3) v n j w a n n g v a n he t V l a a m s e ka rak te r v a n d e badp laa ts in 
het taa lgebru ik bij benam ingen 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 ief en n a m e n d e 
nod ige k o n t a k t e n me t d e H o r e c a - e n m iddens tandsk r i ngen o f 
n a m e n zelf d e p a s s e n d e ini t iat ieven 
O p het s tuk v a n d e v r i jwa r ing v a n he t 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 v a n d e techn ische d ienst v a n M idde l ke rke , o m bij de 
opr ich t ing v a n n ieuwe g e b o u w e n s teeds a a n te raden Neder 
landse benamingen te geb ru i ken , en dit me t s u k s e s 
BIJ de aanvang van het nieuwe hoogseizoen doen we een 
dringend beroep op alle V laamse vakant iegangers opdat 
ZIJ — zonder provokatie — doch zelfzeker, er zouden op 
staan dat het Neder lands aan onze kust, overal , zijn recht
matige eerste plaats zou krijgen. 

ZO€K€RC)€S * 
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-jange jongedame diploma hoge
re beroepsopleiding (burealwerk) 

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 vernchten m dit interessante ka
der Bijzonder wordt uitgekeken naar 
mensen met het diploma lichamelijke 
opleiding, ervaring in jeugd- en andere 
verenigingen voor allerlei revalidatie-
werk ontspanmngsbegeleiding 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 016/229642 - liefst om 9 u 's 
morgens N85 

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

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

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

die dan naderhand een verslag uit
brengen in hun respektievelijke afde
lingen Het kan soms langer duren 
dan verhoopt en het is ook een taak 
en een plicht tot verzwijgen van 
namen van personen die bereid zijn 
mede op te stappen op onze lijst Een 
voorbarig bericht kan veel kwaad 
berokkenen en heeft reeds meerdere 
keren tot een negatief effekt geleid 

O O S T E N D E - Z A N D V O O R D E 

HUWEUJK 

Op 15 juli trad ons bestuurslid Dina 
Vanmaele in het huwelijk met Jan 
Waxweiler Wij wensen haar en hem 
en de ouders veel geluk en goede 
vaart door het leven 

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

KUNSTTENTOONSTELLING 
Onze vnend Piet Van den Buys orga
niseert in de Kunstgalenj Isera Zee
dijk 178 a een tentoonstelling van zijn 
schilderwerken nog tot 31 juli aan
staande Een bezoek volop waard 

O O S T E N D E 

GULDENSPOREN 

Er hingen dit jaar veel leeuwevlaggen 
aan partikuliere woningen allemaal 
zonder rode klauwen of tongen Voor 
het eerst ook aan de Rijkswacht (de 
juffertjesleeuwen met rode lippen ui
teraard) De stad had ook haar best 
gedaan «De Groote Stoonnghe» 
stoorde wel wat erg de gezinsfinan-
cies doch de opkomst viel dan toch 

nog mee dank zij de inzet van onze 
kaders in het bijzonder van Patnck 
Beauporez en Jef Verhaeghe Onder 
de aanwezigen de kamerleden Van-
steenkiste en Vandemeulebroucke en 
de raadsleden Nagels en Depoorter 
Van de CVP kwam «Vlaanderen 
eerst» indachtig schepen Felix moe
derziel alleen tegen het einde Over 
de rest zullen we maar zwijgen Piers 
en de ovenge CVP-mandatanssen 
hadden zoals vonge jaren vergeten 
hun leeuwevlag uit te hangen 

W E S T E N D E 

Op 10 juli werd een sportkompleks 
ingehuldigd in « Duin en Zee » dat uit-
grof ide tot een CVP-onderonsje met 
Wilfried Martens Chabert Vandewie-
le Vandenabeele en tutti quanti On
der de aanwezigen kon men natuurlijk 
met voorbij aan VU-schepen Omer 
Huyghebaert Ook J Nagels was aan
wezig Die mannen infiltreren ook 
daar wist iemand gnmmig vast te stel
len 

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

ONS EERSTE FEEST 
Onze jonge afdeling organizeert op 
22 oogst aanstaande een «Volks
avond» met o m « t Kliekske» in de 
zaal Gudrun (wijk Wulpen) Oostduin-
kerke IS aldus de enige afdeling die in 
volle zomer zulke krachttoer waagt 
WIJ advizeren alle leden dit opzet te 
doen lukken en hopen dat vele afde
lingen hieraan hulp zullen verlenen 
Proficiat 
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kRiTî cH Km\e\ HHHlfWfltltHll Üttüllll mSM: 

« ik veracht mezelf reeds met 
grote inn ighe id .» 

Het naakte gegeven van Auwera's nieuwe boek, Bloemen verwel
ken, schepen vergaan . is vrij eenvoudig Hoofdpersoon is de toneel
auteur en kantoorbediende Arno Friesland. Hij wordt, zoals dat heet, 
verteerd door zijn passie voor Anja, een toneelactnce. Zij speelt de 
hoofdrol in een toneelstuk dat Arno voor haar geschreven had. Het 
stuk valt als een steen en Anja, die vreest voor haar carrière, laat 
haar vnend in de steek, ze werpt hem weg als een opgebruikt kon
doom. Aan het slot van de roman vinden ze elkaar terug. Hij bedrijft 
de liefde met haar, trekt onmiddellijk daarna zijn kleren weer aan en 
laat haar alleen in de kamer achter: « Je moet ook weten, zei hij, hoe 
het is om als onbruikbaar afgeschreven te worden. Weggeworpen te 
worden alsof je een gebruikte kondoom bent.» 

EEN 

LIEFDESROMAN 

VAN 

FERNAND AUWERA 
Zo kaal geformuleerd en samengevat, lijkt het verhaal de geschiede
nis van een liefdeloze wraakneming van een haatdragende bedrogen 
minnaar Die interpellatie is in strijd met de hele sfeer van het boek en 
vooral met het karakter en de problematiek van de hoofdpersoon. 
Arno is het type van een personage dat in een knsistoestand ver
keert : zijn huwelijk met Connie is spaak gelopen, als schrijver voelt 
hij zich afgedaan, zijn kantoorwerk zegt hem mets meer en dan is er 
de herinnering aan Anja die steeds in hem opduikt en die hem 
bewust maakt van de zinledigheid van al het andere. Deze man is 
psychisch en — om een groot woord te gebruiken — vooral metafi-
sisch op de dool. Hij heeft zijn intrek genomen in een hotelletje, waar 
hij hoopt klaar te komen met een nieuw stuk. Hij krijgt er geen letter 
op papier, trekt weer naar huis en huurt een armtierig kamertje in een 
arbeidersbuurt. Intussen tracht hij «troost» te vinden bij het boeken-
meisje Rhea, bij een barmeidje en een hoer. Zij kunnen hem Anja niet 
doen vergeten. 

Buiten zijn zoontje Jan is er mets in het boek dat vreugde schenkt of 
dat een beetje energie oplevert voor het stellen van een daad of het 
nemen van een beslissing: « De treurigheid achterhaalt me overal, 
dacht hij. Hij keek star voor zich uit hij zag lijkachtige huizen in een 
straat, uitgevreten door het verkeer» ; « Mijn gedachten kwijlen, had 
hij gedacht, mijn gevoelens zitten vol verbijstering, ik word langzaam 
verpulverd door mijn eigen gewicht ik los op, leef verdroesd, zij heeft 
het allemaal in handen, ik besta niet langer meer». Je hebt te maken 
met een geestesklimaat waarop ik bij de bespreking van een aantal 
Noord-Nederlandse verhalen en romans van schrijvers die tot de 
flewsor-groep behoren, de aandacht vestigde, namelijk een houding 
van geringe weerbaarheid, waarvan de ondergrond eerder maat
schappelijk of sociaal-psychologisch is. Het gaat om mensen die om 
een of andere reden afhaken. 

De maatschappelijke omgeving waarin Auwera zijn personages 
plaatst IS alles behalve aanmoedigend. Het boekenmeisje en het bar
meisje leiden een troosteloos bestaan. Connie leeft helemaal volgens 
de plooien van de konformistische samenleving, waarin weinig kan
sen zitten op kreativiteit Alle personages leiden eigenlijk aan identi-
teitsverlies. Ook de omgeving of het stedelijk «environment» heeft 
geen eigen karakter: «de brede ramen zagen uit op een pleintje 
waarvan een groot gedeelte bedolven was onder het puin van een 
reeds gedeeltelijk gesloopte rij oude arbeidershuisjes. De stad wordt 
weggevreten, dacht hij -. De kantoorbedienden die rond het middag
uur hun toevlucht zoeken in het park, worden beschreven als lustelo
ze mensen: «Rond het middaguur waren er vele murwgetobde 
bedienden uit de talrijke kantoren in de omgeving die dat eveneens 
deden, in een moedeloze poging om toch even van het leven te geme
ten ». Er zijn zo vele zinnen en passages aan te halen, als de beschrij
ving van de sandwich-bars, die alle wijzen op het troosteloze gemoed 
van Arno Friesland, maar veel meer nog op het doelloze leven in de 
onpersoonlijke stad, waar iedereen met zijn gevoelens en problemen 
op zichzelf aangwezen is en waar de seks nog slechts de waarde 
heeft van een kortstondige vlucht in de vergetelheid. 

Het literaire «echec» en vooral de daarop volgende onmacht van 
Arno Friesland verzinnebeelden het algemene gevoel van onmacht 
en onwaarachtigheid. Tegen die achtergrond knjgt Anja een beetje 
wazige mytische betekenis, zij verpersoonlijkt veel meer de herinne
ring aan een voorbij en met meer te herstellen geluk dan het verlan
gen naar een geluk dat nog komen moet Zij is daar zelf blijkbaar niet 
zo bewust van als Arno, wat blijkt uit de slotfase van de roman Trou
wens alle vrouwelijke personages uit de roman schijnen veel meer 
van illusies te leven dan Arno. Vandaar hun vage karakter Arno is 
zich duidelijk bewust van de ellende Hij ziet de verzieking Dat is de 
grond van zijn vereenzaming en van zijn doelloosheid «Ik voel me 
als een boek waarvan de schrijver zelf de draad is kwijtgeraakt», en 
verder «Ik leef verder voorbij de eindstreep ». 

In de persoon van de schrijver-kantoorbediende weet Auwera de ver
binding te leggen tussen de maatschappelijke problematiek en de 
weerslag daarvan op de menselijke psyche Daarom ook schreef hij 
geen traditionele liefdesroman, maar een verhaal waarin de seksuali
teit verbonden wordt met de menselijke verlatenheid. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Fernand Auwera, Bloemen verwelken, schepen vergaan, 
pen, Standaard-Uitgeverij 1976, 177 biz., 295 fr. 

, Antwer-

Ward Ruyslinck schrijft 

NAAM VAN DE BEESTEN 

Begin van dit jaar verscheen In 
naam van de beesten van Ward 
Ruyslinck als artikelenserie in het 
weekblad De Post. Weliswaar ee 
e serie grote belangstelling te 
wekken bij de lezers van het blad, 
maar tot verdere reakties dan 
lezersbrieven kwam het bij mijn 
weten niet. Tot In naam van de 
beesten in boekvorm gepubli
ceerd werd en er een konflikt 
rees tussen de schrijver en de 
maatschappij voor dierenbescher
ming, een konflikt waarover de 
lezers een paar maanden gele
den voldoende via de kranten en 
de BRT hebben kunnen verne
men, zodat het niet nodig is er 
hier nog op in te gaan. 

Ward Ruyslinck zou geen beken
de romanschrijver zijn als hij niet 
boeiend kon vertellen, en dat 
doet hij in dit werk — hoewel 
geen roman — niet minder: zijn 
persoonlijke ervaringen met onze 
viervoetige, tweepotige en geve
derde lotgenoten op aarde stoffe
ren de pamflettaire en rapporte
rende gedeelten van zijn boek In 
naam van de beesten. Als Inspek-
teur van de Blauwe Wereldketen 
is hij bovendien een geloofwaardi
ge autoriteit wat de informatie 
over dierenbescherming en die
renmishandeling betreft. 
In België zijn er een half dozijn 
nationale en internationale organi-
zaties werkzaam die zich met de 
dierenbescherming bezig houden, 
plus daarbij nog een forse minder
heid belangstellenden. En toch be
schikken al die organizaties en 

zedelijk bewuste mensen over on
voldoende macht om een behoor
lijk beleid inzake dierenbescher
ming ingang te doen vinden. Voor
lopig tenminste, want zij werken 
onverdroten voort. 

Door een evolutieproces heeft de 
mens iets supplementairs in zijn 
hersens («één vakje méér» zegt 
Ruyslinck, Alexandre Dumas' Le 
comte de Monte-Cristo citerend], 
waaraan hij zijn superioriteit 
dankt. Maar veel van onze be
hoeften zijn puur dierlijk (eten, sla
pen, veiligheid, gezondheid...). Het 
is dan ook eigenaardig waarom 
de mens zijn medeschepsels zo 
kwelt of mishandelt. Zijn cjiotie-
ven gaan schuil in een ingewik
keld psychisch mechanisme, 
maar doordat de drijfveren van 
menselijke mishandeling ook gel
den voor dierenmishandeling, kan 
men ze aan de hand van de rap
porten van Amnesty International 
situeren onder de noemers dom
heid (politieke misleiding), perver
sie (sadisme), agressiedrift 
fwraakgevoelens), machtswellust 
(het streven naar een bevoorrech
te machtspositie), winstbejag (het 
ekonomisch monopolie en het ver
werven van grondstoffen) en ek-

sperimenteel-" wetenschappelij
ke» nieuwsgierigheid (van het 
soort waaraan Duitse kamp-
artsen zich schuldig maakten). 
Het is angstaanjagend te besef
fen dat dierenbeulen, die zich heb
ben opgewerkt tot bioloog, gespe
cialiseerde arts of laborant in de 
research-afdeling van een ekspe-
rimenteel-wetenschappelijk, indus
trieel, chemisch of militair labora
torium, hun sadistische praktijken 
vrijuit kunnen beoefenen op le
vende proefdieren. Enkele vivisek-
tie-proeven, door Ruyslinck be
schreven, kan men inderdaad 
slechts bestempelen als zinloos 
en ontsproten uit waanzinnige,' 
ziekelijke mensenbreinen. Een 
massa farmaceutische produkten 
op dieren getest en goed bevon
den, blijken achteraf trouwens 
een gevaarlijkse uitwerking te 
hebben op menselijke patiënten 
(denk aan de Softenon-kinderen). 
Een stompzinnig voorwendsel 
door velen gebruikt is dat dieren 
geen ziel hebben, terwijl nochtans 
in sommige talen het woord 
«anim» (d.i. ziel, levensgeest) dui
delijk zichtbaar is gebleven; In 
het Frans bijvoorbeeld: « animal». 

Voor Ward Ruyslinck is dat een 
gelegenheid om zich af te zetten 
tegen bijbelse en kerkelijke opvat
tingen, vooral de Roomse Kerk 
moet het ontgelden. 
Opvallend is het verschijnsel van 
de «wegwerpbeesten», het be
treft voornamelijk honden en kat
ten. In België werden er in 1973 
ongeveer 800.000 afgedankt 
Mensen ontdoen zich van hun 
huisdieren zonder skrupules of 
zonder dat de goegemeente hun 
dat kwalijk neemt Sommige weg
werpbeesten worden niet zo
maar als zwervers achtergelaten, 
maar kunnen zelfs niet in hun pri
maire behoeften voorzien: zij zit
ten opgesloten in een houten krat 
of vastgebonden aan een boom. 

Meer nog : de menselijke wreed
heid laat zich kennen in het le
vend begraven van honden, en 
van honderden kuikens waarmee 
men in het proefstation geen blijf 
weet. 

Trekhonden en geketende waak
honden zouden volgens de wet 
niet meer mogen gevonden wor
den, maar op het platteland kan 
men de hond nog aan de ketting 
aantreffen. Daarnaast vindt men 
echter overal : de verdrinkings
dood, de eenzaamheid, de eutha
nasie in het overbevolkte asiel, de 
foltering op de vivisektietafels en 
de wildklemmen waarin zwerfdie
ren urenlang — soms dagen — 
gevangen zitten. 

Ook zijn er nog wrede volksge
bruiken met dieren in zwang, 
waaronder hanen- en hondenge
vechten slechts de bekendste 
zijn. Dierenmishandeling tot ver
maak van het publiek is in de film
wereld schering en inslag : omwil
le van het «realisme» worden in 
heelwat films wreedheden jegens 
dieren begaan. Een nieuwe spek-
takelvorm zijn de talloze lokale 
dierentuinen en privee dieren
parken, die een bloeiende handel 
in exotische dieren hebben doen 
ontstaan. Honderdduizenden zeld
zame en minder zeldzame dieren 
worden uit het oerwoud naar de 
Westerse steden in «beestachti
ge» omstandigheden getranspor
teerd, en een ruim percentage 
ervan sterft onderweg. Ward 
Ruyslinck trekt het nut van dieren
tuinen in twijfel nu men om op
voedkundige, didaktische of ande
re redenen niet meer op dierentui
nen aangewezen is, maar de 
samenleving zodanig georgani-
zeerd en geëvolueerd is dat die
ren in hun natuurlijk milieu kunnen 
worden bezocht door middel van 
toeristische safari's of door het 
aanleggen van reservaten, terwijl 
men bovendien over een massa 
televisiedokumentaires kan be
schikken. 

Het boek besluit met een dossier 
(persberichten over dierenmis
handeling, het eisenprogramma 
van de Anti Proefdieren Mishan
deling Aktie, verslagen van kon-
trolebezoeken aan proefdieren
verblijfplaatsen, enzovoort) en 
een aantal beschuldigende foto's. 

Jan Van Bossuyt 

Ward Ruyslinck, In naam van de 
beesten. Manteau, Brussel 
S Den Haag. 1976. 'Grote Mar-
nixpocket' 109. 208 bIz. -h fo
to's. 
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KRITISCH D€K€K^n 

Het Vlaanderen van nu handig 
verpakt door een Nederlandse 
joernalist. 237 biz. met 19 foto's. 
Formaat 13x19 cm. Paperback. 
Gezet, gedrukt en gebonden bij 
Lannoo, Tielt 1976. Prijs 225 fr. Uit
gave Groep HIRAM, Brussel. 

Zopas verscheen een merkwaar
dig boek dat in Vlaanderen en 
hopelijk ook in Nederland een 
bestseller zal worden. Frans Boo
gaard is enn geslaagd om, in een 
boeiende dossierstijl, de aktuele 
Vlaamse problemen onver
bloemd te beschrijven. Hij heeft 
daarvoor een beroep gedaan op 
omstreden figuren, die hij dwars
liggers noemt. Komen achtereen
volgens aan de beurt dokter Le 
Compte; ingenieur Mertens; 
Maurice De Wilde; ingenieur De-
maegt; Kris Merckx en Michel 
Leyers, de rode dokters van Ho
boken ; professor Mandel; Frans 
Van Leuven, Sylvia Van Werveke 
en Mark De Meyere, de dokters 
van Merelbeke; professor De 
Batselier en dokter Meganck. 
Dan volgt een duidelijk overzicht 
over de essentie van het Vlaams-
nationalisme in het verleden en 
nu, door Dnes Bogaert. In het laat
ste gedeelte gaat het over Flor 
Grammens, pater Brauns, Roger 
Spinnewijn van de VMO West-
Vlaanderen en Ward Hermans. 
Dit boek heeft de grote verdien
ste van eerlijk te zijn en van soms 
ingewikkelde problemen verhelde
rend en zonder omwegen voor te 
stellen Warm aanbevolen, vooral 
aan de jongeren die zich met 
eigen kracht willen verdiepen in 
de soms gewild duister gehouden 
achtergronden van links en 
rechts. 

Voor de groeiende groep, die 
zich ook in Vlaanderen maat
schappijkritisch gaat opstellen — 
en die is naar 't schijnt per defini
tie links — laat ik even Frans Boo
gaard zelf aan het woord. Hij 
schrijft ondermeer dat er nog een 
derde mogelijkheid is, om uit het 
slop te geraken en dat is de alge
hele revolutie : « Eén, die met het 
karakter draagt van een linkse of 
rechtse coup, maar die toch een 
einde stelt aan de strafrechtban-
ken van de Orde der Geneeshe
ren, aan de journalistieke tucht
raad, aan de politieke verzuiling 
van de B.R.T. en de politieke en 
ambtelijke korruptie op de RTT, 
en aan alle andere zaken die in dit 
boek zijn aangeklaagd .../... Als 
we werkelijk uit zijn op een zuive
ring en een herbronning, als de 
rechtlijnigheid van de dwarslig
gers ons werkelijk tot een keuze 

EEN DROOM VAN EEN 
SPROOKJESBOEK 

Aan de suksesrijke reeks kinder
boeken van Mariette Vanhalewijn 
werd onlangs een nieuwe titel toe
gevoegd : « Een schaap met witte 
voetjes». Uitstekend nieuws, als 
je 't me vraagt, én voor de jonge 
telgen, én voor de vaders of moe
ders die bij tijd en wijle hun sprui
ten vóór het slapen gaan een 
stukje plegen voor te lezen. 
Er vermits kinderen de betrouw
baarste critici heten te zijn voor 
de voor hen bestemde lektuur, 
kan je er op aan dat ze dit schaap 
met witte voetjes zullen «verslin
den». 
En dat de tekeningen van Jaklien 
Moerman in zijn, blijkt uit het 
scheppend werk van onze niet-
onaardig-tekenende-dochter-van-
zeven fevenals van haar klasge
nootjes), waar de typische « Moer
man-trekjes » zelden ontbreken. 
Ook voor de uitgever is het op de 
markt brengen van dit kinder
boek geen alledaags feit. Voor 

DWARSLIGGERS 

IN 

VLAANDEREN 
dwingt, dan is dat de enige oplos
sing. » 
«Dwarsliggers in Vlaanderen» is 
een boek dat een gunstige beoor
deling verdient, zonder dat daar
toe eerst een gratis recensie-ek-
semplaar moet worden aangebo
den ! Maar, aangezien het werk 
weinig in de boekhandel zal te vin

den zijn — arm Vlaanderen I — 
kunnen belangstellenden het be
stellen door 225 fr. over te schrij
ven op rekening 000-0441315-62 
van A. Mertens te 8200 Brugge-2. 
Het voorwoord is van Nelly Maes 
en het omslagontwerp van Johan
nes Milhous. 

Dirk BUYES 

Het is eeht opvallend stil geworden rond wat je de eerste generatie 
k'einkunstenaars en sjansoniers kan noemen. Zelfs de drie grote 
«V\rs» (Willem Vermandere, Wannes van de Velde en Walter De 
Buck) zijn behalve enkele optredens weinig opgemerkt en hebben ^elf 
ook niet veel nieuws naar voren gebracht. Vlaanderen's beste tekst
schrijver Jan de Wilde is in een vergulde kader geplaatst om er momen
teel wat te blijven, en de aandacht van platenhuis Philips ging eerst 
naar de maar met doorbrekende Raymond van het Groenewoud, en 
dan volop naar Kris De Bruyne die sedert nieuwjaar niet minder dan 
zes televisieshows en optredens kreeg, wat hier te lande nooit gebeur
de ! Samen met Zjef van Uytsel werd dan beider nieuwe elfiee aan het 
Hollands publiek voorgesteld, en een optreden in Nederland werd goed 
onthaald, zodat nu misschien de baan open is voor een nieuwe lichting 
uit Vlaanderen. Onze volksmuziek heeft met eerder Rum maar nu ook 
het Kliekske, die er zelfs een eigen teleshow krijgen, vaste voet gekre
gen, en nu wordt het de beurt aan onze steengoeie groepen De Snaar 
en Jan Smet om het waar te maken. Noeste werkers zijn momenteel 
de Merlijn-stal (Brugge) die met een reeks met ondermeer Jan de Beer, 

JAAROVERZICHT 
KLEINKUNST EN SJANSON 
Erik Van Neygen, Bert De Koninck en Jean Rousseau, Steef Verwee 
en ondermeer noq Big' Bill Krakkebaas plus nog Transit en groep 
Phadt het volgende seizoen willen onveilig maken, terwijl het Gentse 
label Dwarf nieuwe produkties voorbereidt met Karel Bogards (ex-Kan-
dahar) nieuwe groep, Placebo, Banzai, en Delia Bossiers, begeleid door 
een Amsterdam's kwartet. En verder nog de « vrije vogel» Luk Bral die 
met 'n volavondshow uitpakt, Vlaamse rocker Luk Van Kessel die het 
niet gemakkelijk heeft, Tuur Huysvelt met zijn Cockney Rebel klinkende 
groep Goblin. En Boudewijn de Groot, die na vijf jaar afwezigheid weer 
op de planken wil. Het is momenteel nog gebleven bij een zoeken naar 
vaste begeleiders, en een nieuwe elpee waarmee hij vorige zo snel 
mogelijk wil vergeten omwille van de slechte kritieken. Ook gaat hij 
weer samenwerken met tekstdichter Lenart Nijgh, en blijft zelf produ
cer van Rob de Nijs en Paul vanVliet, en nieuwe aspiraties... 
Na « Rosanne » en « Boudewijn de Eerstestraat» heeft Wim De Craene 
verdiend de aandacht op zich gevestigd met de elpee « Alles is nog bij 
het oude», waarop het prachtnummertje «Tim» en andere meester
werkjes waarmee de « onderkoning van Wetteren » nu ook na Vlaande
ren in Nederland uitpakt Zijn persoonlijkheid, talent en stijl zijn alvast 
een waarborg voor de toekomst. In eigen streek is hij alvast een graag-
geziene figuur, en doet er ook zelf wat aan : hij is momenteel druk bezig 
met de orgamzatie van de eerste Wetterse Jeugddag die doorgaat op 
het Beernaartsplein op 6 augustus eerstkomend met ondermeer een 
free-koncert, en ook de kermisweek van 4 tot 12 september met optre
dens op het plein voor de Kneut. 

TJENS COUTER BLUES 
In produktie van Karl Bogard verscheen zopas een eerste elpee van 
het Westvlaams duo Tjens-Couter (de doordeweekse afkorting van 
hun familienamen Hintjens en Decoutere). Een schijf vol rythm en blues 
die op momenten zo de humoristische noot van beiden laat doorsche
meren. Na het singeltje «Saturday night queen » dat op onze zenders 
wat is geboycot kreeg de plaat de titel « Who cares ? » Deze vraag lijkt 
bijzonder wel overwogen, en bij het beluisteren van de plaat vraag ik 
me af wie erom echt zal geven ? Want zovelen reeds voor hen hebben 
zowel zwarte als blanke blues nagespeeld, en de « Sticky fingers »-geur 
die bijna alle nummers omgeeft doet onwillekeurig teveel vergelijken. 
De produktie is ongetwijfeld vakwerk, en de mondharmonika en de sli-
degitaar van het duo zijn van goed allooi. Spijtig genoeg zijn de mis
schien wel ludieke teksten van Tjens meestal gewoon onverstaanbaar 
door het wat opgeschroefde dialektklinkend Engels zodat echt kontakt 
voor de helft al is veroordeeld. Zeer degelijk zijn hun versie van « Little 
red rooster» en het in het geheel niet zo passende maar kolderklinken-
de « Javatrot», dat bijvoorbeeld met een Nederlandse tekst uitstekend 
kon fungeren als kabaretnummer. (EMI-IBC-4C062-97672) Levend op 
de planken schijnt het alleszins de moeite waard, en ze werden aange
zocht om zowel tijdens het Jazz-Bilzenfestival half augustus als op 28 
augustus op de Mallemunt te Brussel op te treden. 

Serglus 

het eerst werd vierkleurendruk 
toegepast; een kostbare onder
neming die alleen rendabel kan 
zijn bij een grote oplage en een 
suksesrijke afzet. Van onze kant 
van harte : good luck ! 

RvdD 
Mariette Vanhalewijn: Een 
schaap met witte voetjes. Lan
noo, Tielt. 1976, 130 p. 398 fr. 
(geb) 

GOED VAN TOEN 

.vaiï Éoen 

Titel van een merkwaardige kran
tenrubriek (in de Standaard-
groep) over koken door de 
eeuwen heen, en van een aan
trekkelijk werk dat diezelfde re
cepten en toelichtingen in boek
vorm bundelt. 
Schrijver ervan is Eugeen De
camps, de toffe illustraties zijn 
van de hand van Leo Fabn. Voor 
vele lezers geen revelatie dus, 
maar toch voor iedereen die wat 
historisch-culinaire interesse 
(oef I) heeft een weergaloos 
boek Kruidige recepten en punti
ge teksten zetten tot experimente
ren aan, hoewel (zoals de toelich
ting op de achterflap luidt): « Het 
fijne van deze recepten is echter 
dat je ze helemaal niet hoeft klaar 
te maken om ervan te genieten.» 
Voorwaar een belegen kook
boek. .. RvdD 

EUGEEN DECAMPS. Goed van 
toen; een belegen kookboek. 
Orion, Brugge, 1976. 
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Spelen 

Spelen 

17.30 De Olympische 
1976 te Montreal 

19.35 Verkeersverligheld 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
20.40 Panorama 
21.30 Standpunten 
21.50 Nieuws 
22.00 De Olympische 

1976 te Montreal 

NED 1 

14.00 Chapi Chapo 
14 05 Het meisje en de spiegel 
1508 Het intieme leven van de 

Magelhanpinguin 
15.33 De vele gezichten van India 
16.00 Van hart tot hart 
17.15 Landing op mars 
17 30 Olympische Spelen in Mon

treal ^ 
18.45 Toenstische tips 
18.55 Nieuws 
19,05 Het hart van de vulkaan 
19.25 Flap uit 
19.35 De otter. Dokumentaire 
2025 Greetje Jansen-Kersber-

gen en The Light Bearers 
20 55 Nader bekeken 
21.35 Nieuws 
21.50 Uccellacci e ' Uccellini. Ita

liaanse film. 
23.20 Nieuws 

NED 2 

18.45 Ti-ta-tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Film-blik 
20.00 Nieuws 
20.25 Nederlands elftal 
20.55 Zo'n aardig badplaatsje. 

Franse film (1949) 
22.25 Olympische Spelen in Mon

treal 
23.00 Nieuws 
24.00 Olympische Spelen in Mon

treal 

RTB 

16.45 1, 2, 3. . j'ai vu 
17.15 De Olympische Spelen 
18.45 Le village englouti 
19.00 Antenne-soir 
19.15 Nieuws 
19.30 L'insolent 

Frans politiedrama 
21.00 Contacts 
21.05 Le carrousel aux images 
21.55 Nieuws 
2210 De Olympische Spelen 
2315 Nieuws 
23.20 De Olympische Spelen 
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BRT 

Spelen 

Spelen 

17.30 De Olympische 
1976 te Montreal 

19.00 Nieuws 
19.25 De Olympische 

1976 te Montreal 
22.40 K.T.R.C. over Vézelay 
23.10 Nieuws 
23.20 De Olympische Spelen 

1976 te Montreal 

NED 1 

17.30 Olympische Spelen in Mon
treal 

18.15 Nieuws 
1905 McMillan en vrouw 
20.40 Experimenten op het koraal

rif 
21 25 Chapi Chapo 
21.35 Nieuws 
21.50 Olympische Spelen in Mon

treal 
2300 Nieuws 
23.30 Olympische Spelen in Mon

treal 
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NED 2 

18.45 Ti-ta-tovenaar 
18.35 Nieuws 
1905 AVRO's toppop prezen-

teert de nationale hitparade 
20 00 Nieuws 
20 25 AVRO's puzzeluur 
21.25 De onzichtbare man 
22.15 Televiziermagazine 
22.55 Help een klant 
23.25 Nieuws 

RTB 

16.45 1, 2, 3... i'ai vu 
17.15 De Olympische Spelen 
18.45 Le Village englouti 
1900 Antenne-soir 
1915 JMieuws 
19.30 De Olympische Spelen 
21.45 Nieuws 
21 55 De Olympische Spelen 
23.00 Nieuws 

Aansluitend: dokumentaire 
over Zatopek. 
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BRT 

17.30 De Olympische Spelen te 
Montreal 

19.30 Nieuws 
20.00 De Olympische Spelen te 

Montreal 
22.10 Kruis of munt 
23.00 Nieuws 
23.10 De Olympische Spelen te 

Montreal 

NED. 1 

14.00 Olympische Spelen in Mon
treal 
Wedstnjdbeelden van het 
toestelturnen voor heren. 
Na 16 u reportages van gis
teren waaronder boksen, 
worstelen, atletiek en team
sporten. Tevens herhaling 
van hoogtepunten uit vori
ge programma's. 

1815 Teleac 
18.45 Toenstische trips 
18.55 Nieuws 
19.05 Op losse groeven 
20.30 Olympische Spelen in Mon

treal 
21.50 Het Vonnis 

VS-triller 
2250 Nieuws 
22 55 Olympische Spelen in Mon

treal 

NED. 2 

15.30 

17.15 

18.45 
1855 
1905 
19.30 
19.50 
20.00 
20.25 
21 15 
22.00 
22.25 

23.15 

Nieuws 
Film. VS-film (1952). 
De avonturen van Konny 
en zijn vrienden 
Ti-Ta-Tovenaar 
Nieuws 
The Flintstones 
Buster Keaton 
't Zand 33 
Nieuws 
Alias Smith en Jones 
Opa's hitparade 
Brandpunt 
Gianni Schicchi 
Komische opera van Pucci
ni. 
Nieuws 

RTB 

15.15 
1700 
18.30 
1845 
19.00 
1915 
19.30 
2145 
2155 
2300 
23.15 

Waals toneel 
De Olympische Spelen 
Spectacles et festivals 
Colargol 
Antenne-soir 
Nieuws 
De Olympische Spelen 
Nieuws 
De Olympische Spelen 
Nieuws 
De Olympische Spelen 

|MMI 
25 JULI 

BRT 

14.00 De Olympische Spelen te 
Montreal 

15.00 Goudkoorts. Komische film 
van Chaplin {1925^. 

16.10 De Olympische Spelen te 
Montreal 

18.20 Fietspadenaktie 
1850 Het Amenka van Alistair 

Cooke 
19.45 Nieuws 
2000 De Olympische Spelen te 

Montreal 
23 30 Nieuws 
00.00 De Olympische Spelen te 

Montreal 

NED. 1 

15.00 Nieuws 
15.02 Olympische Spelen in Mon

treal 
1600 De muis op herhaling 
16.25 Olympische Spelen in Mon

treal 
18.55 Verkeers(p)licht 
1900 Nieuws 
19.05 EIburg zingt 
19.25 Schatten van mensen 
2005 Een verdachte klaagt aan. 

VS TV-film. 
21.50 I Solisti Veneti spelen Vival

di 
22.10 Nieuws 

NED. 2 

18.47 Bericht van de wilde gan
zen 

18.50 Woord voor woord 
1855 Ti-Ta-Tovenaar 
19.00 De kinderen van nummer 

47-A 
19.25 De wonderbaarlijke beginja

ren van de film 
19.50 De bakermat van onze 

beschaving. 
Dokumentaire over de vroe
ge Egyptische kuituur 

20.50 Olympische Spelen 

RTB 

11.00 Eucharistieviering 
13.00 Concertissimo 
14.30 Van Florence naar Rome 
14.55 Tarzan et les Sirenes. VS. 

Avonturenfilm (1948) 
16.00 De Olympische Spelen 
17.00 De Olympische Spelen 
18.00 Roquet belles oreilles. 

kenfilm 
1830 Le francophonissime 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19.30 L'homme du Picardie. 

schippersleven in Frankrijk 
2025 De Olympische Spelen 
2330 Nieuws 
2335 De Olympische Spelen 

Te-

Het 
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26 JULI 

BRT 

17.00 De Olympische Spelen te 
Montreal 

1915 Nieuws 
1945 De Olympische Spelen te 

Montreal 
2340 Nieuws 

NED. 1 

17.30 Olympische Spelen in Mon
treal 

1855 Nieuws 
19.05 Olympische Spelen in Mon

treal 
20 00 Als een schaduw in de stra

ten. 
TV-film. 

21.15 De zomer in het hoofd 
21.35 Nieuws 
21 50 Olympische Spelen in Mon

treal 
23.00 Nieuws 
23.05 Olympische Spelen in Mon

treal 

Grootmeester Charly Chaplin 
zoals heel de wereld hem 
best kent. Zondag 25 juli Is 
hij te bewonderen in de komi
sche fi lm Goudkoorts (1925). 
BRT om 15 u. 

NED. 2 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 Nieuws 
1905 RUN JOE RUN 
19.30 Doctor Who 
20.00 Nieuws 
2025 Jongens van de grote weg 
21.15 O moeder, wat is het heet 
21.45 Aktua-tv 
22.30 Music of the Movies 

Grammy Salutes Oscar. 
23.20 Uitzending van Symbiose 
23.24 Nieuws 

RTB 

16.00 1, 2, 3 . j'ai vu 
16.30 De Olympische Spelen 
18.00 De Olympische Spelen 
19.15 Nieuws 
19.30 De Olympische Spelen 
21.45 Nieuws 
21.55 De Olympische Spelen 
23.40 Nieuws 

27 JULI 

BRT 

17 00 De Olympische Spelen te 
Montreal 

19.45 Nieuws 
20.15 De hoeder van mijn broe

der 
2040 Een mens van goede wil 
21 40 Gastprogramma. Het vrije 

woord 
2210 Nieuws 
22.20 De Olympische Spelen te 

Montreal 

NED. 1 

14.00 Wereldcirkus 
14.50 De schat op de zeebodem 
17.30 Olympische Spelen in Mon

treal 
1855 Nieuws 
19 05 Papermoon 
19.30 Pinkpopshow '76 
20.00 De paraplu van de heilige 

Petrus Tv-film 
21.35 Nieuws 
21.50 Olympische Spelen in Mon

treal 

NED. 2 

18.45 Ti-ta-tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Pauline, Petrova en Posy 
1930 Zo vader, zo zoon 
2000 Nieuws 
2025 Sutherland grijpt in 
21 15 Licht klassiek met vanaties 
22,10 Hier en nu 
22 50 Tot besluit 
2255 Nieuw 

RTB 

16.45. 2,3. . . j'ai vu 
17.15 De Olympische Spelen 
18 45 Le village englouti 
19.00 Antenne-soir 
19.15 Nieuws 
19.30 Top-hat VS-film (1935) 
21 00 De Olympische Spelen 
22.00 Nieuws 
22.15 De Olympische Spelen 
2300 Nieuws 

MM 

28 JULI 

BRT 

16.00 Tip-top 
17.00 De Olympische Spelen te 

Montreal 
18 30 Vakantiekwis 
1900 De Olympische Spelen te 

Montreal 
19.30 Nieuws 
20.00 De Olympische Spelen te 

Montreal 
23.15 Nieuws 
23.25 De Olympische Spelen te 

Montreal 

NED. 1 

15.30 Keten zonder einde 
16.00 Veel plezier uit « ren je rot » 
1635 Suske en Wiske 
17.00 Laurel en Hardy 
17.30 Olympische Spelen in Mon

treal 
18.45 Verkeers(p)licht 
18.55 Nieuws 
19 05 Van gewest tot gewest 
19.50 Verandenng van klimaat 

Frans tv-spel 
21.15 Nieuws 
21.30 Olympische Spelen in Mon

treal 
23.00 Nieuws 
23.05 Olympische Spelen in Mon

treal 

NED. 2 

18.45 Ti-ta-tovenaar 
18.55 Nieuws 
19.05 Jouw wereld, mijn wereld. 

Gezinsprogramma 
19.30 Kenmerk 
20.00 Nieuws 
20.25 Socutera 
20.30 Bevrijd de gekken. Doku

mentaire 
22.50 Nieuws 

RTB 

15.35 
17.15 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30 
21 45 
22.00 
2300 
23.10 

Feu vert 
De Olympische Spelen 
Le village englouti 
Antenne soir 
Nieuws 
De Olympische Spelen 
Nieuws 
De Olympische Spelen 
Nieuws 
De Olympische Spelen 
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VAKANTIE 1976 
VAKANTIE IN 
VLAANDEREN 

JULI 

Middelkerke 23, 24, 25 internationaal fol-
klorefestival 
Heist, tot 8 augustus akwariumtentoon-
stelling in het parochiecentrum Kerkstraat 
59 
Beselare 25 Heksenstoet om 15 u 30 
Veurne 27 Boetprocessie om 15 u 30 

AUGUSTUS 

Massemen 1 Oogststoet om 16 u 
Overmere 1 ganse dag Watprfeest met 
groots vuurwerk 
Wichelen 1 Reuzenstoet om 15 u 
Ruiselede 7 en 8 Molenfeesten en praal-
feest om 15 u 
Koksi jde 8 Bloemenstoet 
Kluisbergen 15 Reuzenfeesten met stoet 
Knokke-Heist 15 Zeewijding en vlootpara-
de om 11 u 
Ledeberg 22 lichtstoet om 21 u 
Overi jse 22 Folkloristische stoet om 15 u 
Dendermonde 26 Middeleeuwse Reuzen-
ommegang om 20 u 
Lochrist i 28, 29, 30 Begoniafestival 
Blankenberge 29 Bloemenstoet om 15u 
Geraardsbergen 29 Ommegang van Com
plaisance om 10 u Kavalkade om 14u 30 
Lokeren 29 Gouden eierenstoet om 15 u 
Nieuwpoort 29 St-Bernardusstoet om 
1 5 u 

Wommelgem 29 Bloemenstoet om 
14 u 30 
Brugge 13, 14, 20, 21, 27 en 28 Reiefeest 
telkens van 21 tot 24 u 

OP ZOEKTOCHT 

In juli en augustus nchten VTB en V A B een 
aantal wandel- en autozoektochten in Hier
onder brengen wij een (onvolledig) lijstje 
voor de moedigen onder ons die het wande
len en het ontdekken nog met verleerd heb
ben 
Mariakerke-Oostende nog op 28 juli 4 
11 18 en 25 augustus een geleide wande
ling Vertrek telkens om 14 u aan de kerk 
van Mariakerke-Dorp 
Haaltert zondag 29 augustus toeristische 
wandelzoektocht Start 13 u 30 in cafe 
Novelty Stationstraat 13 
Zottegem tot 15 augustus elke dag foto
zoektocht tussen 10 en 1 3 u 3 0 In
schrijving in Club Juventus Markt Kat 
Kring Markt Christel club Stationsplein 
Torhout tot 31 augustus elke dag Inschrij
ving bij J Delrue, Torhoutsestraat 110 Tor
hout 

Puurs tot 12 september elke dag (met dins
dag) vijfde Scheldelandroute Inschnjvin-
gen in cafe De Vierklaver Hoogstraat, 
Puurs 
Veldegem zondag 1 augustus Marmiete-
autozoektocht Inschrijven bij de Marmiete 
Torhoutsestraat tussen 12 u 30 en 14 u 
Neeroeteren zondag 8 augustus zoek
tocht van de Oetervallei Inschrijven bij 
Eddy Gaethofs Langerenstraat 3 Neeroe
teren Tel 011/8643 61 
Kever zaterdag 14 en zondag 15 jubileum-
autozoektocht Vertrek tussen 11 en 
13 u 30 aan de parochiezaal van Hever-
Dorp 

Hoegaarden zaterdag 28 augustus Ver
trek in Au Cercle Doelstraat 52 tussen 
10 u 30 en 14 u 
St-Nik laas zondag 29 augustus autozoek
tocht voor dames Vertrek in cafe Graan
mark t Grote Mark t 

FLANDRIABOOTTOCHTJES 

W I J weten met of dat vandaag de dag nog 
zo IS maar voor ons kinderen was een 
tochtje met een Flandnaboot zowat het ein
de van alles 
Een Scheldetocht van 50 min is dagelijks 
mogelijk vanaf 10 tot 16 u 
Een Havenrondvaart van drie uur dagelijks 
om 10 u en om 14 u 15 Zaterdag enkel om 
14 u 15 Ingescheept wordt aan de Lon-
denbrug Kaai 13 Op zon- en feestdagen 
aan Steen Ponton 
De tocht Antwerpen-Vl issmgen alle dagen 
tot 29 augustus (met op 2 en 23) Vertrek 
aan Steen-Ponton om 9 u 15 en daar terug 
om 20 u 30 
De tocht Antwerpen-Oostende enkel nog 
op 29 augustus Vertrek aan Steen-Ponton 
om 8 u 30 daar terug om 22 u 
De tocht Antwerpen-Veere nog op 28 
augustus Vertrek aan Steen-Ponton om 
8 u 30 terug daar om 22 u 
De tocht Antwerpen-Rotterdam langs de 
nieuwe Schelde-Rijnverbinding nog op 26 
augustus Vertrek Steen-Ponton om 8 u 30 
Aankomst Rotterdam om 17 u Vertrek te 
Rotterdam met de bus om 21 u Antwerpen 
22 u 30 

Voorbijglijden aan de Onze-Lieve-Vrouwe-
toren en de Boerentoren de hijskranen, de 
« Kongoboten » de kargo s en dan het vrije 
sop Wat heerlijk zeg 

VAKANTIE IN 
HET HEUVELLAND 

Wandel(z)even het jaarlijkse van V V V 
Westvlaamse Bergen krijgt dit jaar zijn 
beslag te Remngelst op zondag 1 augustus 
Er zijn drie afstanden 9 16 en 25 kilometer 
Wandel(z)even 1976 wordt gelopen over 
drie prachtige routes 

De eerst route Reningelst-Westouter-Re-
ningelst (46 en 4 4 km samen 9 km) loopt 
Dver Zoetendaal en biedt de mooiste pano 
rama s van het Heuvelland 
De tweed route Westouter-Loker-West-
outer (31 en 39 km samen 7 km) biedt de 
kans rustig te wandelen langs de flanken 
van de Rodeberg 

Op de derde route Loker-de Klitte-Loker 
(4 8 en 4 2 km samen 9 km) is de Scherpe-
berg het voornaamste aantrekkingspunt 
BIJ vertrek te Remngelst kan men dus kie 
zen voor 9 16 en 25 kilometer De inschrij
vingen zijn geopend van 9 tot 15 uur Van 
de deelnemers wordt alleen verwacht dat 
ze voor 18 uur terug zijn te Remngelst Er is 
een kontrole te Westouter Loker eo de Klit
te en een kontrole onderweg De individue
le deelnemingsprijs bedraagt 20 fr De drie 
trajekten staan beschreven in het tweede 
deel van Wandel(z)even opnieuw zeven 
zwerftochten in het Heuvelland De tochten 
zijn zo opgevat dat men die rustig in gezins
verband (ook met kinderkoets) kan wande
len 

« PLAISANTE VINKENIEREN » 

»De Speelberg » te Dranouter brengt deze 
zomer onze vinkemers extra voor het voet
licht Er is tot einde augustus een boeiende 
tentoonstelling over vinkemersleven en vin-
kenzettingen (dagelijks geopend behalve 
op dinsdag) Zopas verscheen een klem 
boeiend boekje onder de titel -Plaisante 
Vinkenieren» De titel is ontleend aan een 
vinkeniersliedje uit Frans-Vlaanderen dat 
met zijn 9 stroofjes volledig in het boekje is 
afgedrukt 
Enkele titels Op de eerste dag van mei -
van blinke vinken zo verloopt een «zet
ting » - van Vlaamse zang en walevinken 
Het fraaie geïllustreerde boekje (14 biz 11 
illustraties) kost 30 fr is te verknjgen in de 
Speelberg en in de V V V Het kan ook wor
den verkregen door storting van 35 fr (port 
inbegrepen) op rekening 469 2122151-30 
van de Speelberg Bellestraat 5 — 8951 
Dranouter 

EEN REGENDAGJE 
MUSEUM 
IN HET DUITSE 
HESSEN 

Wie dit jaar zijn vakantie in de Duitse deel
staat Hessen doorbrengt en een minder 
fraaie zomerdag moet vol maken is met 
noodgedwongen aangewezen op datgene 
wat we een klassiek museum zouden willen 
noemen Een Heimatmuseum rekenen we 
daar langzamerhand wel bij en een mu
seum voor beeldende kunsten kan daar 
met onderuit Maar in Kassei bijvoorbeeld 
liggen er drie ongewone musea op bezoek 
te wachten Er is met alleen het museum 
van de gebroeders Grimm de sprookjes
vertellers maar er is ook een erg boeiend 
tapijtenmuseum De geschiedenis van het 
tapijt gaat tot in de vroege middeleeuwen 
terug en voor Vlamingen is het altijd een 
voldoening vast te stellen dat Kortrijkse en 
Brusselse en Mechelse tapijten in gans de 
wereld hun bestemming gevonden hebben 
Tapijten uit leder uit zijde uit papier bewij
zen dat het tapijt een rijke geschiedenis 
heeft 

In het museum voor natuurkunde van Kas
sei IS er verder een afdeling die de geschie
denis van het hout herbergt Daann vindt 
men met minder dan 500 verschillende hout
soorten zowel Europese als andere 
Maar wellicht een van de ongineelste 
musea ter wereld wordt gevormd door de 
koekoekseierenverzameling van een mijn

heer Ochs en die dateert uit de jaren 1880-
1905 Nu ja wat men allemaal met verza
melt en interessant vindt 

HOMBURG 

Voor stadsmensen ongetwijfeld interes
sant IS het woudmuseum dat men vindt in 
Willingen en wellicht met minder het mu
seum van houten werktuigen dat samenge
bracht werd op de burcht Brandenstein in 
Schluchtern Alle houten werktuigen die 
destijds gebruikt werden in huis de stal op 
het veld en in het woud vindt men er in alle 
vormen en vananten 
Maar ongetwijfeld een blikvanger vooral 
voor de vrouwen is het hoedenmuseun-
van Bad Homburg De naam Homburg bete
kent bij ons waar het dragen van een hoed 
met meer zo populair is, niet zoveel maar 
ouderen herinneren zich ongetwijfeld nog 
dat een Homburger een speciaal type hoed 
was die een tijdlang erg «in » was Hij werd 
gelanceerd door de toenmalige pnns van 
Wales de latere Eduard VII Maar naast die 
Homburg-hoed liggen er in dit museum hoe
den uit vier eeuwen 

i-laardplaten in gietijzer worden in deze tijd 
van jacht op antiek weer biezonder ge
zocht In zoverre dat ze opnieuw vervaar
digd worden Maar de verzameling van hon
derden stuks die men aantreft op het land
goed Ziegenberg in Ziegenhagen is origi
neel en bovendien beveiligd tegen teveel 
« nieuwsgierigheid » of antiekjacht 

ZOUT, IVOOR, WIJN 

Is zout wel een museum waard ' Het ant
woord vindt men in Bad Nauheim waar in 
het zoutmuseum o m kristallen te zien zijn 
waann mikro-orgamsmen voorkomen die, 
door het stilleggen van de stofwisseling na 
180 tot 200 miljoen jaar nu nog leven 
Ivoor IS het boeiende tema dat letterlijk en 
figuurlijk aangesneden wordt in het ivoor
museum van Erbach in het Odenwald en 
het grootste postmuseum van de wereld 
vindt men in Frankfurt Offenbach verheugt 
zich in het bezit van een ledermuseum wat 
o m betekent dat men daar kan zien hoe 
de vroege Egyptenaren uit dit produkt dat 
dus wel bijzonder taai moet zijn, reeds kin
derschoentjes vervaardigen 
En kan men dit overzicht van merkwaardi
ge musea besluiten zonder nog even te ver
wijzen naar Rudesheim waar men natuur
lijk een wijnmuseum heeft ingericht Om 
van de rest maar niet te spreken want 
Rudesheim biedt natuurlijk nog heelwat 
meer Maar dat moet men de Vlamingen 
met meer diets maken 

Du i tse D iens t Toe r i sme te Brusse l , 

L u x e m b u r g s t r a a t 23 tel 512 7 7 6 6 
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DE OLYMPISCHE SPELEN " ^ 
4-

S/ncfe J896 hebben de Spelen om de vier jaar plaats Als 
gevolg van de oorlogsomstandigheden moesten de Olym
pische Spelen in 1916, 1940 en 1944 w/orden afgelast De 
Spelen zouden in die jaren hebben plaatsgevonden te Ber
lijn, te Tokio en te Londen De Olympiades (de perioden 
van vier jaar tussen hvee Olympische Spelen) worden 
echter gewoon doorgenummerd, zodat wij thans in de 

21ste Olympiade leven, hoewel dit jaar in Montreal voor 
de 18de keer Olympische Spelen worden gehouden 

Te Parijs en te Londen werden reeds twee keer Olympi
sche Spelen gehouden Onvoorzienbare omstandigheden 
voorbehouden, zullen de Olympische Spelen in 1980 te 
Moskou plaatsvinden 

NA-TOEREN 
Voor sommige van onze trouwe le
zers IS het nodig erop te wijzen dat de 
ronde van Frankrijk sedert zondag 
afgelopen is 

* * 
Hetzelfde kan niet gezegd worden 
van het gigantisch zatsel dat te Mere, 
dat de geschiedenis zal ingaan als het 
«gele dorp», werd aangericht, van 
zodra er enig vermoeden bestond dat 
Lucien de ronde zou winnen 

Nog voor sommige van onze trouwe 
lezers van Impe, in tegenstelling tot 
Merckx een Vlaming, won de ronde 

* * 
Verdienstelijk was ook Freddy Maer-
tens die een rit of tien won. en het pun
tenklassement 

Van Impe speelde het vooral klaar in 
het gebergte, Maertens in de spurten 
De joernaiisten schijnen vooral in de 
bistro's aktief te zijn geweest Mocht 
u dit laatste beschouwen als een blijk 
van afgunst van onzentwege, dan kon 
u wel eens gelijk hebben 

Dat de prijs voor de beminnelijkste 
naar Ferdinand Bracke ging, en niet 
naar Tindemans, zal voortaan be
schouwd worden als een historische 
vergissing 

* * 
Andere overwinnaars van de ronde 
zijn Bellini (elegantie), Deiisie (strijd
lust). Kuiper (pech), Mintkiewicz (knel
punten) en anderen 

* * 
De grootste krachttoer werd evenwel 
geleverd door de organisators, die het 
klaarspeelden dne ntten op een dag 
te laten njden En volgend jaar nog 
beter zullen doen 

* * 
In 77 zal Merckx meedoen, en hij zal 
er zich met tegen verzetten als zijn 
zoontje koereur wil worden 

En wou Zoetemelk ook in deze in de 
wielen blijven hangen Ook hij kreeg 
een knots van een wonde langs ach
ter. Ook hij liet de chirurgijn aanruk
ken 

W I J betreuren het met dat Fred na de 
ntaankomsten geen interviews meer 
mocht afnemen, zogezegd omwille 
van de sluikhandel Het maakte de 
reportages stukken korter 

* * 
Waarom wij zoveel over Merckx 
schnjven "̂  Omdat wij, de grote sport-
joernalisten lezende en horende, tot 
deze middag gedacht hebben dat hij 
er bij was 

Een vermanend woord tot de mannen 
van Mere doe nog wat voort, maar 
tegen dat ons volgend nummer ver
schijnt, dus vandaag en een week, 
wordt het tijd om naar huis te gaan 

* * 
De beste Franse renner was Poupou, 
die ondanks zijn veertig jaar derde ein
digde Dit zou er Lucien Buysse toe 
aanzetten volgend jaar ook nog eens 
te starten 

* * 
Volgend jaar zou de laatste nt ook 
gereden worden binnen in de Moulin 
Rouge, en dit prettig vooruitzicht doet 
ons al verlangend uitzien naar de vol
gende uitgave 

Weer of geen weer, patatten of geen 
patatten, in Montreal begonnen de 
olympische spelen Omdat de Couber-
tin en zijn anstokratische vrienden 
tachtig jaar geleden onder elkaar von
den dat sport goed is voor de werk
man, en de werkman vertelden hoe 
belangnjk het wel is deel te nemen 

Er IS ondertussen heel wat veranderd, 
ook in de sport Geen mens gelooft 
nog in de ideeën die de Coubertin en 
zijn getrouwen aan de man probeer
den te brengen, behalve misschien 
hun opvolgers, die nog steeds njk en 
voornaam zijn, maar ook anachronis
men van vlees en bloed 

Dat de spelen in grote mate een kom-
merce zijn geworden, dat hoeft wel 
geen betoog De olympische heren 
mogen trouwens nog zo luide hun 
afgnjzen voor alles wat met geld te 
maken heeft uitschreeuwen, het belet 
met dat zij alles verkopen wat opbren
gen kan Van gouden penningen tot T-
shirts en hot-dogs toe Alles in naam 
van de driemaal heilige olympische' 
sport 

* * 
Dat er al heel lang geen misbruik 
wordt van gemaakt voor propaganda 
allerhande, weet ook iedereen Ge-
makkelijkheidshalve wordt wel eens 
gezegd dat Hitler ermee begon, maar 
in feite is dat altijd gebeurd, en 
gebeurt het nog 

Sedert enkele jaren deed het geweld 
zijn intrede in de spelen Wij leven nu 
eenmaal in het kontestatietijdperk, en 
daaraan ontsnappen ook de spelen 
met En vermits het establishment het 
nodig vindt alle kontestatie neer te 
knuppelen, en er mets establishmen-
ter IS dan de oude, door ancien regi
me-mensen verzonnen en bewaakte 
spelen 

In Mexico werden tientallen studenten 
doodgeschoten door de politie, de 
hoeders van hun broeders Zij kontes
teerden de geldverspilling Zij behoor
den met tot de bloem der jeugd, want 
tegenover de biceps en de billen der 
atleten hadden zij maar wat redelijk
heid en geestesgaven te plaatsen 

In Munchen werden de Joodse atle
ten, die zo misdadig waren joods te 
zijn, het slachtoffer van een verfoeilij
ke en toch een beetje te begrijpen ter-
ronstenaktie Het echte bloedbad ont
stond toen de Duitse politie voor het 
oog van de TV-kamera's de zaak 
eens met de zo geroemde grondig
heid zou gaan aanpakken 

Wat er ook gebeure, zoals de vonge 
zelfgenoegzame olympische voorzit
ter Brundage het zei the show must 
go on Bloed, tranen, moord, vergel
ding, het speelt allemaal geen rol Er is 
een « show » en er is een « must» 

Nog vóór deze spelen in Montreal 
begonnen waren er twee besluiten te 
trekken 

Ten eerste dat een minderheid veel 
kan bereiken De franssprekenden 
vormen een minderheid in Canada 
Maar zij speelden het klaar dat én de 
lOK-voorzitter én de Bntse koningin 
eerst in het Frans spraken en pas 
nadien in het Engels Dat zouden wij 
met een meerderheid Vlamingen in 
België moeilijk gedaan knjgen 

* * 
Ten slotte wat met de s p o r t ' Maar 
zijn olympische spelen en sport geen 
twee totaal verschillende dingen "> 

VAN DAG... 
• M A A N D A G - President Ford be
zocht de Amenkaanse olympische atle
ten in hun trainingskamp, en gooide 
daar terloops voor het oog van de 
kamera's een diskus weg Heeft niks 
te maken met kiespropaganda of zo 
• D I N S D A G : Vandaag hebben wij 
geen tijd voor de spor t Het heeft 
geregend en er moet in de hof 
gewerkt worden • W O E N S D A G : 
Andermaal een groot moment voor 
de gejachte sportliefhebber de voet
balkalender is uit Nog rap de olympi
sche dinges, en dan komen weer de 
gloeiende lellen • D O N D E R D A G : 
Jubileum in Les Sports het duizend
ste artikel waarin de vraag gesteld 
wordt wie de grrrrootste was 
Merckx of Anquetil • V R I J D A G : 
De Beize stokslagers hebben alvast 
op hun botten gekregen van de Aus-
liers Ze zijn nu toch in Montreal 

• ZATERDAG ; Wij vernemen tot on
ze onuitsprekelijke vreugde dat het 
gemeentekrediet grote sommen 
schenkt aan de sportfederaties Het is 
plezant te vernemen dat ons geld nut
tig «vergosseld» wordt • Z O N 
DAG : Ontdekt dat er in het Zomen-
bos op het zachte mos druk grrrote 
gemengde sport bedreven wordt 
Kan men met zorgen voor wat meer 
toezicht met het oog op de kinderen ? 

...TOT DAG 

AmBiVOLin 
BOEKHANDEL TUL 

Leuvensestraat 58 
1800 VILVOORDE 
TEL 02/25103 86 

Alle grote uitgaven 
en ook alle kleine 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratonum 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734 0643 
N a 1 8 u 4254642 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhurina van tafelaenef 

Schilderstraat33,2000 Antwerpen 
(031/374572) 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/2347 94 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

COSTAN BELGIUM - HEIDI FRIGOS 
Voor uw koel en winkelinstallaties te 
Hekelgem tel 053/66 7125 Te Sint-Ni 
klaas tel 031/76 5880 

PV.BA.Rom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 • 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 12.40 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
^850 Grimbergen 
Tel 02/268 1402 * " 

lüstierie 
marcdevriese 
baton ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

BOUWBEDRUF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat 9 2251 MASSENHOVEN 
Uit sympathie 

ELECTRA-BREEpv.b.a. 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011 /461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013 /441742 441743 
MIELE A E G - L I N D E 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN Z O O N ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054/33.37 56 

ALGOLSTERREN 
Na nogal ruim aandacht te hebben 
geschonken aan het programma 
van de Viking — toch een belangri j
ke aktuallteit op gebied van astro
nomie en ruimtevaart —, en na een 
woord van dank aan de lezers die 
ter gelegenheid van 's Lands 
Feest, samen met duizenden ande
ren een bezoekje brachten aan de 
kleine in foKOSMOS-stand, daar 
opger ich t keren wij maar terug 
naar de sterren. 

Om nog even te her inneren: wi j 
hadden het over prisma en Hertz-
sprung-Russel-diagram, en dat 
gaf ons de gelegenheid een en 
ander te vertellen over de soorten 
sterren, over de evolutie van ster
ren, over reuzen en dwergen, over 
pulsars en neutronensterren, en er 
werd zelfs even iets gezegd over 
- zwarte gaten ». 
Er is een groep sterren waarover 
nog niet werd gesproken, de zoge
naamde « veranderl i jke sterren ». 
Z i j moeten zowat 3 a 5 "/o van alle 
sterren vormen. 
Zoals de benaming het zeg t : het 
zijn sterren die niet alt i jd even hel
der zijn. Algol , de «duivelsster» 
van Perseus, is er zo een. In iets 
minder dan drie dagen ziet men ze 
eens als een ster van tweede mag
nitude, en eens als een van derde 
magnitude. Binnen de periode van 
drie dagen wordt ze dus 2,5 maal 
minder helder, om dan nadien weer 
aan helderheid te winnen. Het ver
minderen en vermeerderen van hel
derheid duurt ongeveer 10 uren. 
Men kan dit met enige ervaring — 
maar met nu — met het blote oog 
waarnemen. 

En toch is Algol geen echte veran
derl i jke. Het is wat men noemt een 
bedekkingsveranderl i jke. 
Algol is namelijk een dubbelster, 
hetzij twee sterren, een heldere en 
een donkere, die om elkaar heen-
wentelen. Gedurende de uren dat 
de donkere ster, vanop aarde ge
zien, vóór de heldere s taat heeft 
Algol zijn kleinste helderheid. Zo
dra zij ons het zicht op de heldere 
komponent niet meer belet, kr i jgt 
Algol zijn normale helderheid. 
Bedekkingsveranderl i jken, ook 
wel Algolsterren genoemd, zijn be
langrijk voor de astronoom. Zi j 
laten namelijk toe een aantal bere
keningen uit te voeren in verband 
met de omloopt i jd van de sterren, 
hun snelheid, hun afstand tot el
kaar en hun afmetingen. 
Bij deze soort veranderl i jke ster
ren is de periode doorgaans kort 
— orde van grootte : van 1 dag tot 
1 maand —, al zijn er dan ook weer 
met een periode van meer dan een 
jaar, en andere met een zo korte 
periode dat de helderheid voortdu
rend w isse l t Dit omdat de kompo-
nenten dicht bij elkaar l iggen. 
In de astronomie worden de bedek
kingsveranderl i jken, op grond daar
van, nog eens onderverdeeld in 
verschi l lende klassen, maar dat 
zou ons hier te ver leiden. 
Wel moeten wi j het nog hebben 
over de echte (of pulserende) ver
anderl i jken, waarbij een enkele 
ster zelf in helderheid afneemt en 
toeneemt Dat voor volgende 
week. i n foKOSMOS 

Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren 
Em Jacqmainlaan 144-146,1000 Brus-
S6l 
POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraat) 
1700 Asse 

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

OOK NAAP MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gtcenhouwersvest, 52 Antwerpan Tet 03 31 35.63. 
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