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TINDENANS 
or» ZIIN MUNNER GEIET 
In het weekblad « De Nieuwe » schetste de onovertroffen tekenaar 
• Gal » na de Schaarbeek-betoging van 16 maart jl. schitterend de 
situatie : wetsovertreder Nols die de Vlamingen uitlacht, beschermd 
als hij zich voelt door zijn vriendjes In de regering. De regerlng-Tinde-
mans had er ruim 3000 rijkswachters voor over om deze Inciviek te 
beschermen tegen het protest van de Vlamingen. Vandaar dat de 
' gendarm » op GaI's tekening terecht de gelaatstrekken draagt van 
Leo TIndemans. 

Terwijl onze o zo goedwillende eerste-minister van het ene land naar 
het andere reist, gaat Nols onverstoorbaar verder met zijn provokatles. 
De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht had, met 9 stemmen tegen 1, 
zijn lokettensysteem als strijdig met de wet veroordeeld en hem aan
gemaand zich in orde te stellen. Nols en zijn schepenkollege (waarin 
ook socialisten zetelen) hebben nu aan vice-gouverneur Cappuyns en 
aan minister van Binnenlandse Zaken Michel laten weten dat zij niets 
zullen wijzigen aan het apartheids-systeem dat momenteel in voege 
Is In de lokettenzaal van het Schaarbeekse gemeentehuls. Met andere 
woorden : Nols veegt verder zijn hielen aan de wet, en blijft de Vla
mingen te Schaarbeek vernederen en beledigen. 

Het woord Is nu weer aan de regering, die tot hiertoe niets anders 
heeft gedaan dan verstoppertje spelen In het struikgewas van de juris
terij. Zij ontvlucht met andere woorden haar verantwoordelijkheid en 
laadt daarmee enorme verantwoordelijkheden op zich voor de toe
komst. Nu reeds hoor je links en rechts moegetergde Vlamingen zeg
gen : « Als Nols de wet niet moet toepassen, waarom zouden wij het 
dan nog doen ». Een dergelijke redenering kan tot veelsoortige beslui
ten en akties leiden... 

Dat de kronkelingen van TIndemans door de bewuste Vlamingen niet 
erg worden geapprecieerd, staat Inmiddels buiten kijf. Vorige week 
schreef het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel aan de eer
ste-minister een kwaaie brief. Daarin wordt zwart op wit bewezen dat 
de regering destijds vroeg genoeg verwittigd was om onmiddellijk In 
te grijpen, toen Nols zijn apartheidsloketten Invoerde. Dit werd echter 
verzuimd. Uit de lange VVO-brlef aan TIndemans citeren wij op p. 3 
Integraal het laatste gedeelte. 

(lees door op biz. 3) 

DHOORE LUIDT DE ALARMKLOK 

MVESTERMGEN IK VUUNDBIN 
LOPEN SCHHKiMIIEND ACHIERUIT 

Het beeld van de sociaal-ekono-
mische toestand in Vlaanderen 
vertoont steeds somberder kleu
ren : nog steeds groeiende werk
loosheid, toenemende moeilijkhe
den in het bedrijfsleven (vooral 
heel wat kleine en middelgrote 
ondernemingen verkeren in last, 
in sommige sektoren is zelfs al 
het woord lock out gevallen...) en 
een slecht investeringsklimaat. 
De cijfers die staatssekretaris 
D'Hoore deze week prijs gaf lie
gen er niet om : tijdens het eer
ste kwartaal 1975 keurde het ka
binet voor (Vlaamse) streekeko-
nomie 59 investeringsdossiers op 
een totaal van 75 aanvragen goed, 
voor een bedrag van 3,5 miljard. 
In deze projekten komt de Staat 
tussen belde voor 235 miljoen 
(resp. rentetoelage en kapitaals-
premie), gemiddeld 6,7% van het 
Investeringsbedrag of 110.000 fr. 
per arbeidsplaats. 
Vergeleken met de vorige jaren 
is dit resultaat ronduit slecht te 
noemen : het huldig bedrag ligt 
eventjes 10 miljard lager dan het 
investeringstotaal in het eerste 
kwartaal van 1974, benadert 
slechts de helft van het eerste 
kwartaal 1973, een derde van 1971 
en iets meer vergeleken met 1972. 

Wat erger is, het aantal nieuwe 
arbeidsplaatsen is het laagste 
sinds 1971, nl. 2.134 tegenover 
6.239, 3.516, 5.905 en 8.287 (1971 
tot 1974). 

Van de 59 goedgekeurde dossiers 
waren er slechts 5 voor nieuwe 
investeringen, de overigen had
den betrekking op uitbreiding van 
bestaande ondernemingen. Boven
dien zijn er slechts vier buiten
landse aanvragen bij die 59, wat 
een zeer mager resultaat Is. 
Bij het nagaan van deze alarme
rende cijfers (het aantal geplande 
arbeidsplaatsen voor een vol jaar 
bedroeg voor 1975 20.000 — in 
feite 23.000, gezien de sluiting 
van talrijke bedrijven — en zal 
zeer waarschijnlijk niet bereikt 
worden gezien de evolutie in de 
drie voorbije maanden) wordt ui
teraard als voornaamste oorzaak 
de algemene ekonomische terug
gang genoemd. In financiële krin
gen wijst men wat de daling van 
de buitenlandse investeringen be
treft (in feite zijn er voor 1975 
praktisch geen buitenlandse be
leggingen) op de gestegen pro-
duktiekosten, waarin de lonen een 
belangrijke rol spelen (met een 
totale uurloonkost van 199,49 fr. 
staan we aan de spits, alleen 

voorbijgestoken met 227,56 fr. in 
de Verenigde Staten) en een ge
brek aan soepelheid : een staats
subsidie van nog geen volle 7% 
van het te beleggen kapitaal, bo
vendien over jaren verspreid, is 
in de gegeven omstandigheden te 
weinig en te stroef. Wel weerlegt 
het cijfer het Waals verwijt, dat 
Vlaanderen het laken naar zich 
toetrekt wat de verdeling van de 
expansiekredieten betreft, intus
sen ziten we er maar mee : 2000 
werkplaatsen en iets meer nieuwe 
arbeidsplaatsen dekken de be
hoefte aan nieuwe arbeidsplaat
sen absoluut niet, het is de zo 
gevreesde nulgroei. Ook de zeer 
hoge vennootschapsbelasting 

maakt het investeringsklimaat er 
niet aantrekkelijker op. 
Staatssekretaris D'Hoore sloot 
het voeren van een inkomenspoli
tiek niet uit om uit de helse 
kringloop van lonen en prijzen te 
geraken. Hij zou daarmee slechts 
de raad van de VU volgen, zo
als uitvoerig verantwoord in het 
anti-inflatie- en anti-werkloos-
heidsplan van de VU enkele 
maanden geleden en door diverse 
onafhankelijke bladen en opinies 
het beste van de diverse partij
programma's ter zake genoemd. 

NIET ANDERS, EN VAST NIET BETEB! 
De regerina-Tindemans Is noa 9«en vol ]*ar aui het be
wind, maar de Vlamingen l<unnen alvast een eerste 
balans opmaken en die is volkomen negatief. 
Aan deze regering hebben zij helemaal niets. Zi] stopt 
ai hun eisen, ook de meest gerechtvaardigde, ook de 
meest « riipe », in naam van het zgn. hoger belang van 
het land en dat is, val niet om, gewoon het voortbestaan 
van deze regering 1 

Na de betoging te Haile, waarin nota bene talrijke ver
tegenwoordigers mee opstapten van de huidige < Vlaam
se » regeringspartijen, werd nog geen enkel punt van 
het zo gematigde urgentieprogramma ernstig onder de 
loep genoemen, laat staan gerealiseerd. En de algemeen-
Vlaamse eis, onderschreven door alle partijen in Vlaan
deren, tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel, 
werd koüdweg in de koelkast weggestopt. 
In de hele onbetamelijke Nols-affaire weer hetzelfde : 
er wordt geen enkele beslissing genomen, ook al is de 
regering meer dan voldoende juridisch gewapend tegen 
de provokateur die de meerderheid van de Belgische 
bevolking doelbewust blijft tergen. Tindemans beperkt 
:r zich toe op het TV-scherm wat schijnheilige grimassen 
te trekken om de aandacht van het volk af te leiden. 
Hij wii de hele zaak begraven in het labyrint van de 

rechtspraak en verdoezelen dat het voortbestaan van zijn 
regering voor hem belangrijker is dan wat dan ook. Hij 
zal uitvluchten blijven bedenken om niet te moeten op
treden tegen Nols, omdat hij dat niet mag van zijn 
frankofone regeringspartners van het RW en de PSC. 
Voor de zoveelste maal zwicht hij voor hun chantage, 
en dat betekent dat onder Tindemans geen enkele Vlaam
se eis van betekenis zal ingewilligd worden. Het is im
mers voldoende dat de Franstaligen in de regering hun 
ongenoegen laten blijken, opdat Tindemans alies in de 
koelkast zou opbergen. Een simpele, maar doelmatige 
taktlek van hunnentwege, die enkel mogelijk is omdat 
aan het hoofd van deze regering een Vlaming staat die 
iets fundamenteels mist : ruggegraat. 
Terwijl voor de Vlamingen niets te verwachten is van 
deze regering, wordt niettemin op een bijna geniepige 
wijze — langzaam maar doelmatig — verder gewerkt 
aan de uitbouw van Brussel als een volwaardig derde 
gewest. Tindemans laat daarmee toe dat een dodelijke 
springlading wordt aangebracht onder de staat België. 
Het wordt tijd dat Vlaanderen duidelijk begint in te zien 
dat deze man, met zijn opgeklopte charisma, een voor 
Vlaanderen rampzalige politiek aan het voeren is. 

Paul Martens 



OPIlil€ï 

BRKuen 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Reeds meermaals las Ik in uw 
blad een oproep om aan te slui
ten bij een Viaams-nationale zie
kenkas, ik las ook over enkele 
maanden dat artikel over de 
zwarte kassen van de ziekenfond
sen. In het nummer van 1 fe
bruari nam ik het artikel door 
over de werking van het zieken
fondswezen. 
Daar ik gepensioneerd ben en 
dus geen zaad meer in 't bakje 
breng, zou het voor mij niet meer 
gaan om te veranderen. Van de 
andere kant stel ik ook vast, dat 
ik bij de CM 250 fr. per 3 maand 
betaal als aanvullende verzeke
ring en ik bij U de kans loop om 
90 fr. per maand te betalen. Ten 
ware dat gij het zoudt beter doen 
en ook voor de gepensioneerden 
die bijdrage niet meer ontvangt, 
zoals het ten andere het geval 
is voor de officiële VZF. Noch
tans, voor de laatste ontvangen 
sommigen meer voordelen, ter
wijl de eerste voor ons voor de 
helft geen zin meer heeft. 
15 jaar geleden zocht ik tever
geefs in het telefoonboek van 
Brussel naar een Vlaams Verze
keringsfonds, hoewel ik toen 
reeds meer dan 35 jaar lidmaat
schap had in de CM. Als vrije 
mutualiteit, dus tot eind '44 ben 
ik er steeds tevreden geweest, 
maar daarna is het begonnen en 
in '60 liep de maat over, toen ze 
ons verplichtten, hun zwarte kas
sen te helpen vullen. Sindsdien 
heb ik alle middelen gebruikt om 
daartegen te strijden, maar he
laas, ik was maar een bediende. 
Hier kan ik nog verder strijden, 
maar bij U zou men me antwoor
den « U hebt de voorwaarden 
aanvaard bij uw aansluiting ». 

M.B., Huizingen. 

P.S. Een gemeend bravo voor Hu-
guette Debleecker, voor haar art. 
« Geen plaats meer voor kinde
ren » in het nummer van 8-2, 
doe zo voort. 

SCHANDALIGE DISKRIMINATIE 

Veel oude mijnwerkers van 70 
jaar oud worden opgeroepen voor 
Brussel, om een herzieningson-
derzoek. Deze zieke en oude men
sen moeten om 5 u. 's morgens 
weggaan ! Daar moet men 8 u. 15 
zijn. 10 onderzoeken ondergaan 
en met de avond terug thuis. Dit 
betekent voor velen het « slacht
huis der beroepszieke mijnwer
kers ». Waar blijven de rechten 
van de mens of hoe moeten zij 
gewaardeerd worden ? Zou een 
centrum in Limburg zelf, niet be
ter zijn ? Of zijn wij de slaven 
van de Walen in Brussel ? 
Het is de verzuchting van dui

zenden, waarom moeten wi j voor 
dit geneeskundig onderzoek, dat 
tot doel heeft na te gaan of de 
beroepsziekte verergerd is of 
niet, naar Brussel gaan, voor ve
len op hoge leeftijd een onmen
selijke verplaatsing. Dit bewijst 
nog eens de onmacht van de pro
vinciale instellingen. 
Maar voor Henegouwen is er wel 
een centrum in Morlanvels, voor 
Luik in Awans-Bierset, en voor 
Limburg Is er geen centrum voor 
beroepsziekten ! We dringen aan 
op de noodzaak van een geweste
lijke herstrukturering van het 
Fonds voor Beroepsziekten, zodat 
we niet langer van Brussel af
hangen. Waar de frankofonen be
slissen over het lot van vele zie
ke Vlamingen I 
Het ware mogelijk beter eens 
aan eigen volk te denken, dan de 
rechten van de mens In te roe
pen tegen Chili ! 
Tot besluit, aan minister De 
Paepe, het woord of de daad ! 

J.V., mijnwerker 
Winterslag 

CVP-GEWAUWEL 

Op de frontpagina van «Wij» van 
15-2-1975, n.a.v. de TAK-betoging 
te Schaarbeek staat : « Omdat er 
vorige zondag in de TAK-betoging 
een Were di-vlag te zien was en 
het twintigtal VMO'ers dat alle 
Vlaamse betogingen teistert, 
weer voor de lenzen van de foto
grafen paradeerde, heeft men in
eens de mond vol over paramili
taire formaties ». Sta me toe 
deze uitspraak meer als CVP-
gewauwel te aanzien dan als een 
behoorlijk stukje objektieve jour
nalistiek. Want op p. 3 van het
zelfde blad prijken 3 prachtfoto's 
van de aktie van VU-parlements-
leden te Schaarbeek op donder
dag 13-2-'75. 
Proficiat aan deze mensen, die 
eindelijk de handen uit de mou
wen steken. Maar waar zit het 
verschil tussen onze dierbare 
parlementsleden en de jongens 
die op de eerste rij lopen in be
togingen waarvan men op voor
hand weet dat er geknokt wordt? 
Waar schuilt er meer moed, in 
een groep politiek onschendbare 
volksvertegenwoordigers of in de 
zogezegd <• paraderende » VMO-
ers, die steeds zelf het gelag be
talen ? 
Neemt men aanstoot aan hun 
rode mutsen en kamoeflageves-
ten ? Is dat niet een beetje in
fantiel ? Of tracht men met alle 
geweld het fascistisch etiket 
kwijt te geraken ? Jammer ge
noeg vrees ik dat dit een voor 
de eerstkomende generaties 
moeilijk probleem zal blijven. Dus 
laat de rode progressisten en ge
stagneerde konservatieve par
tijen leuteren. 
Zoals U kunt merken hebben 
heel wat mensen deze brief on
dertekend en ik hou eraan op te 
merken dat niemand lid is van 
de VMO, wel VU-militanten, die 
te Schaarbeek waren. 

Dertigtal handtekeningen. Gent. 

PARASIETEN... 

Lezer Roeland Raes, uit Gent 
weze gerustgesteld : noch de 
VUJO-leden, noch de aanwezige 
VU-parlementsleden, die aan be
togingen te Schaarbeek deelne
men, worden als parasieten be
schouwd. Parasieten zijn o.m. 
mensen die de inspanningen en 
georganiseerde betogingen van 
ènderen trachten te gebruiken (of 
misbruiken) voor eigen doelein
den die zich niet wensen te ge
dragen naar de richtlijnen van 
het organiserend komitee, te pas 
en te onpas en liefst in het pu
bliek de inrichtende organisatie 
willen provokeren en daarbij 
overvloedig het woord «lafaards» 
en «arrivisten van de Volksunie» 
gebruiken — en zich zelfs in 
besturen van bepaalde VU-afde-
lingen nestelen om ook daar de 
boel te ondermijnen. Als R.R. be
grijpt wat ik bedoel. 

Piet De Pauw, 
voorzitter TAK 

DAGDROMERS... 

Met genoegen stel ik vast dat 
« Wij » zich de laatste weken 
a f z e t tegenover fascistoïde 
groepjes als VMO, Were Di en 
konsoorten. Zeer goed, maar het 
moest al jaren vroeger gebeurd 
zijn, en in elk geval op een dui
delijkere wijze. 
De rol welke deze dagdromers 
voor de Vlaamse Beweging én 
voor de VU spelen is werkelijk 
zeer nefast. Het zal u beter dan 
wie ook bekend zijn dat het gros 
van het kiezerspubliek oordeelt 
op vage indrukken en dat bete
kent dat een flink deel van de 
bevolking deze uiterst rechtse 
groepjes vereenzelvigt met de 
VU. En meteen is gedeeltelijk 
een uitleg te geven voor de zeer 
verdachte ijver waarmee de 
nieuwsmedia deze groepjes veel 
meer publiciteit bezorgen dan ze 
in feite waard zijn. 

P.V.B., Zulte. 

ARBEIDER-VAKBOND-VU 

Straks zijn er weer sociale ver
kiezingen in de ondernemingen. 
Afgevaardigden van de werkne
mers voor de Ondernemingsra
den en de komitees voor Veilig
heid en Gezondheid zullen weer 
gekozen worden. 
Opnieuw krijgen (CVP) ACV, 

(BSP) ABVV en (PVV) ACLVB een 
ekstra kans om de arbeider weer 
vast te spijkeren en te laten mar
cheren voor hun doelstellingen. 
Gewild of ongewild zullen de ar
beiders hun propaganda en pro
gramma's lezen, bespreken, be
wieroken, verguizen, afbreken en 
of verwerpön. En ook met of te
gen goesting zullen ze straks 
(verplicht) moeten ^stemmen op 
deze of gene kandidaten van hun 
lijsten. 
De (sociale) Volksunie zal op 
deze sociale verkiezingen nog 
maar weer eens ontbreken. Wat 
jammer. Regelmatig moet men er 
horen « Waarom heeft de VU 
geen sindikaat » of « Waarom 
komt de VU niet op met deze ver
kiezingen » en nog « Waar blijft 
de VU nu ». Deze uitspraken ko
men van veel arbeiders, omdat 
ze de oude rommel kotsbeu zijn. 
En wij dan maar weer uitleggen 
dat het voorlopig, en door de wet 
vastgesteld, onmogelijk is en dat 
een vakbond normaal niet bij een 
partij hoort aan te leunen. De ar
beiders nemen dit niet of zijn 
ontgoocheld. 
Daarom wil ik hier opnieuw een 
oproep doen, opdat de VU met 
haar sociaal programma alles in 
het werk zou stellen om aan deze 
toestand een einde te stellen. 
Al moeten er bovenmenselijke 
inspanningen gebeuren om aan 
de wettelijke bepalingen te vol
doen, dan zeg ik nog dat ze moe
ten geprobeerd worden. Als de 
VU als partij dit wi l , dan is dit 
vlug veranderd ! 

M.M., Opoeteren 

EEN BROEDER VAN LIEFDE... 

Hoed af voor het politiekorps en 
gendarmerie, om hun discipline 
bij de laatste TAK-betoging te 
Schaarbeek. 
Maar spijtig genoeg dat sommige 
individuen onder hen, dan pas 
hun « lusten botvieren » als ze 
als enkeling tegenover enkeling 
staan. 
Toen ik zondagnamiddag, van 
Diegem naar Woluwe reed met 
mijn 3 kinderen, werd ik vanuit 
Diegem gevolgd door een politie
wagen. Bij het stilstaan vóór de 
rode lichten, zag ik de wagen 
vlak rechts van mij staan en bij 
het naar links afdraaien, werd ik 
voorbijgereden en kreeg bevel 
me langs de wegkant te parke
ren. Daar vernam ik dat ik in 
overtreding was omdat ik niet 
uiterst links van de baan stond 
om af te draaien. Na diskussie 
over al dan niet overtreding. 

vroeg de ene of Ik de boete on
middellijk zou betalen. Ik stelde 
de vraag of het soms omwille 
van de Vlaamse leeuw was, die 
achteraan op de auto geplakt 
was dat Ik gans de weg gevolgd 
werd en er nu eindelijk triom
fantelijk gekonstateerd werd dat 
ik een zogezegde overtreding op 
het wegreglement had begaan. 
Als repliek kreeg ik dat ik nu 
zelfs niet meer onmiddellijk 
mocht betalen, maar het me heel 
wat duurder zou komen, en toen 
— reglement is reglement : — 
« Wens je het proces in het 
Frans of in 't Vlaams ? »... 
Voor mij is die 16e maart nog 
niet afgesloten en zeker mijn 
strijdvuur niet geblust ! 

P.V.D.H., Diegem. 

WAT WIL DE VOLKSUNIE 
EIGENLIJK ? 

Knapen, die de straat opgaan en 
bij het minste gevaar, als bange 
schoothondjes terug deinzen en 
door de knuppelmannen weerloos 
worden afgetuigd, of mannen met 
baarden, waarvan ze weten dat 
het menens is en klap voor klap 
terug kaatsen. 
Ik zou bijna denken, dat er er
gens nieuwbakken heertjes in de 
Volksunie rondlopen, die er van 
dromen, twintig jaar ver terug te 
gaan, toen we lijdzaam moesten 
toezien hoe we zelf en onze jon
gens werden toegetakeld. Half
gare sukkelaars die zo praten. 
Zij hebben zeker de eerste jaren 
van de Volksunie niet meege
maakt. Alsof onze tegenstrevers 
achteraf, deernis met ons had
den. Laat me lachen. 
Nu we zelf de mannen hebben 
die terug kaatsen, proberen ze 
die jongens zelf af te kraken en 
dat, op een ogenblik dat men 
overal hoort van militanten van 
KAJ-militie, van ACV-militie, van 
Rode Valken, enz. Waarom zou
den wi j , de Volksunie, dan geen 
militanten mogen hebben ? Om
dat ze er schrik van hebben. Is 
de Vlaamse strijd misschien ten 
einde ? Of is Nols soms een lam
metje dat moet gespaard wor
den ? Vroeger, in harde ogenblik
ken, viel er ons telkens een pak 
van de rug als we wisten, dat er 
een autobus, met VMO-ers in 
aantocht was. 

Er is geen man in de straat, die 
kwaad spreekt van die jongens. 
Integendeel. Als werkman ben ik 
goed geplaatst, om daarover te 
oordelen. Wel hoorde men af en 
toe, de laatste paar jaar, dat die 
van de Volksunie, ook nog dat 
niet waren. 
En nu ineens bij de aktie van die 
jongens en dan bij de aktie van 
o n z e volksvertegenwoordigers 
met haar op de tanden, sprong 
ineens weer gans Vlaanderen 
recht, als in onze beste t i jd. Voor 
sukkelaars heeft niemand eer
bied ! 

G.A., Oostduinkerke 
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VLAAMSE Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 
Zlektevergo«ding voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

Z E L F S T A N D I G E N 
Dagvergoeding Z E L F S T A N D I G E N 

L O O N T R E K K E N D E N 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 
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V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 
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TINDEMANS OP ZIJN NUMMER GEZET 
DOOR HET VERBOND VAN 
HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL 
• Wij hebben met verbijstering 
uit «w mond vernomen dat de 
regering thans juridisch méehte-
toos is en lijdelijk meet toezien 
omwilie van een ^wasi-verjaring 
of onndat bat beroep van het W O 
door de Raad van State is ver
worpen, inmiers, «te Raad Van 
State heeft breedvoerig — de 
konsiderans betreffende de lo
ketten omvat vier en een kwart 
bladzijden van het arrest dat in 
totaal negen bladzijden telt — 
dilteengezet dat BC m«chtsov«j--
schrijtfing en wetsovertreding Is 
erf de wet voorziet maatregelen 
en sankties ook tegen gezags
dragers dm de wet pogen onge
daan te frtakèn, hetgeen hief on
betwistbaar het geval is, zoals 
de flaad van State aantoonde 

W I J zijn van oordeel dat een re
gering, haar naam waardig, In het 
licht van het arrest kan en moet 
optreden, ten overstaan van het 
parlement haar politieke verant' 
woordelijkheid moet opnemen en, 
indien nodig, haar toevlucht moet 
nemen tot bijzondere piocedures. 
Wij zien werkelijk niet in waarom 
de Raad van State na het arrest 
van 4 juni 1974 nogmaals zou 
moeten worden aangezocht zijn 
konsiderans in een nieuw arrest 
te +ierschrijven. 

Wij protesteren afleszins met 
klem tegen de houding van uw 
miniater van Binnenlandse Zaken 

"Michel, ctie zijn vecantwoordalfik-
bei<i tracht te ontwijken met als 
öitvlueht dat het VVO door, d^ • 
-Raad vati gfate werd afgewöSJWi,' 
alsof de flaad de zaak niet gron^ 
dig zou hebben ontleed en aan-
gesflpt Irt twee konsideranaen, ' 
vervat In het arrest, wie sdiukHg 
I» en wet strijdig is met de wet. 

Wij v{n4M het zonderHng <!«t U 
^ ' MdM^andstaligen, cM« te 
Schaarbeek worden verontrecht 
9n voor wier rechtsbedeling uw 
ininistwt' van BinnenlarKise Zakeri 
iy«t wil ' i jn het gelid komen, eén-
ina9r>t fat matiging en bezweert 
te <)enlen aan e$n imago bl^ 
franstëlfjen en vreemdelingen, 
atsof stftan rx recht te^-^^^. 
petft onfeetamelijk Ik, ; S ! ' ^ u 

Wl> v{n(fe() bet zeer elgenaturdig 
dat U t) i^ dezelfde gelegenheid-de 
frfmstaUgen en uw n>eda^ta|i-
ders, inzonderheid uw minister 
van- Binnenlandse Zaken, roet 
vraagt te bedenken welke hate
lijke indruk zij maken op nedef-
landstaltgen en buitenlanders, 
welk imago een potentaat als 
burgemeester Nols m Vlaanderen 
en buiten 's lands grenzen op
roept, wanneer apartheid te 
Schaarbeek en elders in 4e 
hoofdstad van dit land wordt ge
huldigd door ooiltici die, l e ^ n 
van de Fransa Kultuurraad, over 
apartheid, maar dan in andere 
landen, de staf breken I 

Wij veronderstellen dat U kennis 
hebt van de motie, die door de 
Franse/Kultuurraad op 17 decem
ber IS aangenomen. Bij deze ge
legenheid werden standpunten 
verwoord door uw minister voor 
Franse Kuituur Van Aal « Je 
partage la preoccupation de M. 
Glinne en ce qui concerne la 
contradiction entre la culture et 
Ie principe de l'apartheid », en 
door de heer Glinne, woordvoer
der van de BSP • « Je voudrais 
prendre acte de la declaration de 
M. Ie ministère et d'abord de 
son appreciation sur l'incompati-
bilité entre la notion de coopera
tion culturelle et la notion d'apart-
heid ». 

Wij noteren in het verslag van de 
zitting van 3 december 1974 de 
verzekering van de heer Glinne 
« Si Ie Quebec avait un régime 
politique et une organisation de 
nature répressifs, il n'y aurait 
personne lei qui voudrait mainte-
nir un accord avec Ie Quebec ». 

Wij verkiezen niet verder in te 
gaön op de schijnheiligheid en de 
ongerijmdheid tussen beginselen 
gehuitÜgd in de Franse KuUuur-
raad en optreden van franstalige 
poUtlei in den lande Wij verge
noegen ons met aan te stippen 
dat, indien fle Nederlandee Kul
tuurraad de gedachtengang van 
deze franstaligen volgt, de ne-
dertandstallge parlementsleden 
het opzeggen van samenwerking 
en ktifturefe overeenkomsten met 
de franse Kukuurraad moeten in 
overweging nemen Tenwóre het 
de Franse Kultuurraad enkef te 
doen is om windowdressing, moe
ten WIJ besluiten dat de nobele 
humanistische "bekommernissen 
van de franstaligen enkel be
doeld zijn voor buitenlandse pu
blieke relaties en niet in aanmer
king komen voor verbruik in ei
gen land 

Wij aanvaarden niet dat neder-
landstalige medeburgers, die geen 
vrede nemen met machtsover-
schrijding of wetsovertreding, 
nadat die aan de kaak werden 
gesteld door de Raad van State, 
uitgekreten worden als fanatici 
of extremisten 

Wij vragen dan of U het er bij 
houdt dat nederlandstaligen wel 
worden verondersteld bij t e dra
gen voor de staatshuishouding, 
maar dat deze medeburgers niet 
moeten verwachten dat voor hen 
de openbare orde wordt gehand
haafd ? Zij moeten voor lief ne-
meri dat huu bela$tiagen \(*otd^n 
benut om wetsovertreders te he-
Z(Mlgen dl6 er genoegen in vin
den 49 n^deilandstallgen te ju-
dessen met een bestel dat frans
talige kranten als * farfdlu • be
stempelen, en dét uw miaistei:. 
van Binnenja«i«e Zaken erkende^ 
als een aantasrting ts zijn van 4e 
rechten van te mere. 

Wij aanvaarden evenmin dat be-
toóers, watmeer zij vftecteaam 
opkomen ye«r het naiaven van 
wetten en v o ^ gelijkberechti-
gfng, wordwr gebrandmertó als 

. fascisten of para-militaire be«t-
hoelden. W^ beklemtonea dat dé 
eerste gewelddaden te Schaar-
bejtk het w«rk «raten van <iMle 
franstalige • medestanders • van 

toen politieagenten brutaal te 
keer gingen tegen parlementsle> 
den die zich vreedzaam lieten op
leiden m het gemeentehuis te 
Schaarbeek. 

Wij vrezen ^ t uw oproei) tot ge-
m^lgdheid en begrip btj neder
landstaligen in dovemansoren zal 
vallen, zolang burgemeester Nols 
en zijn medestanders geen bur
gerzin opbrengen, de wet niet 
naleven, en nederlandstaligen 
ijhjven kleineren door ergerlijke 
dienitregelingen, zolang de rege
ring niet de hand houdt aan de 
wettelijkheid Er zou geen reden 
zijn nederlandstaligen te verzoe
ken zfch te dl&tanciéren van her
rieschoppers, er zouden zich geen 
rellen voordoen, indien de rege
ring geen wetsovertreding zou 
dulden van overheidspersonen die 
verondersteld zijn eerbied te be
tonen voor de wet en de wet 
voorbeeldig na te leven Wij be
treuren in dit verband dat vader
landslievende verenigingen dul
den dat notoire wetsovertreders 
als burgemeester Nols, die door 
zijn inciviek beleid vaderlands
liefde bij zijn medeburgers dooft 
en nationale symbolen prosti
tueert, in hun rangen laten op
stappen 

Wij vertrouwen alsnog- dat - U 
blijk _zlilt geven van staatsman
schap en burgerzin en dat U kor
daat paal en perk zult stellen 
aan dienstregelingen Wfarbij te 
Schaarbeek, naar het woord van 
de Raad van State, Apartheid 

'wei^ ingevoerd, hetgepn even 
hatelijk en verwerpelijk Is in ons 
land als in vreemde landen waar-

"0v«r burgemeester Niste en zijn 
medestanders bIj ^legenheid 
Ichande spreken 

Wij beklemtonen dat ndtatlgheU) 
vaa de regering rampspoed over 
ons tand zal Brengen, intussen 
maakt deze tokettenregtUng Bel
gië In vreemde ogen belachelijk 
m ve rwe i t>e i^ . . i 

QsnistmAii ^ mov^éeidi die 
w i l ovefwega»^ hH n^ E w e i q » * 
^ van <l« Racbten Mptfito ItUHt» 
te S tFMt i ^ws kiaeM^tB te d iè ' 
nen, vragen wJJ U eefl ^isgerings-
kommf«9»l3 . ta"' 'irtBWo mar 
Schaarbeek, teó elgde OB $é&ts-

burgemeester Nols, en, dat an
der geweld werd uitgelokt door 
overvallen van franstalige tegen-
betogers die hun hoofdkwartier 
opslaan in het gemeentehuis zelf, 
onder de bescherming van de po
litie, alsmede door onbeheerst in
grijpen van de politie, zoals de 
televisiekijkers met ontzetting 
hebben kunnen vaststellen, o.m. 

sing te nemen de loltettenapart-
heid op te tieffen. 
Wanneer de regering desniette
min vooraleer op te treden eerst 
een vernietiging wil bekomen 
van de onwettelijke beslissing, 
kan U de vernietiging ervan door 
de wetgevende macht laten uit
spreken, op grond van artikel 87 
van de gemeentewet ». 

EEN GOEDE DIAGNOSE, 
MAAR... 
Minister Robert Vandekerckhove is. samen met de Waal Perin, belast 
(tiet de hervorming van de instellingen van de Staat. Hij heeft in die 
hmktie aan de leden van tie Vlaamse pseiKkvgewestraad een Into-es-
sant pak dokumenten gestuurd. Daarin houdt hQ een gefundteerd plei-
(fooi voor de decentralisatie van sen aanlal ftantsdieqsten- naar de 
wovlncies te«. JedereM i s het «r UtmnhHr^tetnS». Imi q^et ^ e m —< %6- • 
mhre de Brusselaars zelf — dat Brüaset a^nintstratittf MMet « ontvet •• 
wonlen en dM er M » I « r Mrfc «loet worden gesteld «sn de vqet t f t 
< ^ M 9 r ^ P M W «M#r i lé |i*0M«tB«. 
ta zl]if dofcumMiCMt «Hrit Vakitfofcertiitwve s»r«|wiwfs « t t t t ^es Wt v i n 
|MlmRiŝ ft«fttm H>n4>ŝ in«i. ^^jutümAt^ S M 9««eî  Nt* v«t fe «««^ 
érevM ciurtriliiwtl». twkkam ftei^ifM J««M«M fl|WK 4m M «t«é» 
4bd4>Mn «fr M a$taNn4al4 lia. 
Mfo «««MtMiMiDW mM sis « M m w ^ 
iMtsailMn van èen opon «mr. V » «m pwtMlfc ̂ w» <iafc»iitoilrBtié ^ 
«(ceitfndis^e iS i^ strMcotft rt««r4ttMd UêOfk |B««if wsrtHi«L 
i4«t wordt é» iMogste «fd ibt er |nNi jkwriMta nlnriww Irtwik imjw»**» 
OM dt 4o«i te WcAen. i»^ M«r MMt %Ktmu^mt^im^S^ ttr 
gabrel». «ni** Mma«os m r ^ i«|mi4s bnrf S$=t M M ^ ^ 
%S^J'fËJ*'''̂ »**'*^ «tos * * fcot »(«»r imta. M (g/him «iNff u - _ - , 

«tf«i i i4siM^ <Mi*Q»«iwW lirtlmi «»f ^siniair t«pî <«NM ^ te 
|NM««». Êê» VsAdekerddwve ^ ( S i M N M n H d ^ g t M ^ M ^ ^ Moot 

»irj>wi>|]bilXrdte Mils»m hem («» J S I ^ S S T K ^ ^ t m sproldM» 
f n as^iMiWng -imen, en Ooft we«sontMr«v M } ^ M i w f e M f r t fndlenm. 
l M | U i tan m^-. -.ijn « po^R$K» besckoowM i f o < i » « M | r a ^ f e vA vaft 
der|'ei|«rfil9-Ti)iJeinans om de ImNfc t o #ftldlon «ist «r «mstig ^wer tc t 
ttOKK aan de gowestvorming en aanverwante profaiemen, terwi|i i n t 
Miemaal in feite neerkomt op V M I gohlaat on weinig tooi. 

VUJO 
VOLTOOIDE HAAR KONGRES 
Vorige zaterdag werkten de Voiksunfejongeren (VUJO) hun kongres 
van St-Nikiaas af te Leuven. Twee werkgroepen stelden er een reeks 
besluiten op in verband met de resterende kongresonderwerpen : be
jaardenzorg, minder-validen, wereldvrede. 
VU-volksvcrtegenwoordiger Willy Kuijpers sprak er over het Europa der 
volkeren en meer speciaal over zijn recente ervaringen in Baskenland. 
Van zijn kant handelde VU-volksvertegenwoordiger Jaak Vandemeule-
broucke over de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de wapen
handel. 
Op voorstel van VUJO-voorzitter Hugo Coveliers, die de besluiten trok, 
keurde het kongres onderstaande motie goed. 
« De Volksuniejongeren, tijdens het tweede deel van hun kongres te 
Leuven vergaderd, stellen vast dat — na Boerundi, Bangladesj en Biafra 
— de wereldgemeenschap eens te meer een volkerenmoord « passief » 
meemaakt op een deel van de 18 miljoen personen tellende Koerdische 
gemeenschap. Dit volk leeft in horigheid, verspreid over vijf staten : 
Irak, Iran, Turkije, Syrië en Sovjet-Rusland. 
# VUJO stelt vast dat staatjes met minder dan een half miljoen inwo
ners (Luxemburgers bv.) in de vergadering van de Verenigde Naties 
zetelen en a lk staatsrechterlijke voordelen genieten. VUJO eist als 
basis van vrij wereldbeheer : de erkenning van de rechten van de 
voiksgemeenschap als eerste aanvulling van de reeds erkende rechten 
van de mens. 
9 VUJO vraagt aan de Regering dat ze aan de Belgische ambassadeur 
bij de Vergadering van de Verenigde Naties onverwijld zou opdracht 
geven te bepleiten dat : 
a) de humanitaire steun doorgang zou krijgen aan de Turks-iraakse en 
Iraaks-lraan&s grens ; 
b) neutrale VN-deskundIgen onmiddellijk wetenschappelijk het Koer
disch woongebied zouden bepalen, zodat het nu niet nog verder zou 
ge-arabiseerd kunnen worden ». 
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KOMMCIî R 

Zijn ze wel te vertrouwen, de interimbureaus ? 
Persartikels en teeveereportages suggereerden een zekere 
onbetrouwbaarheid... laat je als werkzoekende die bewuste 
bureaus inderdaad best links liggen ? 
Tien jaar geleden, toen de ekonomische boom steeds meer 
arbeidskrachten eiste, schoten ze ais paddestoelen uit de 
grond... als arbeidsbemiddelaars, maar als werkgevers te
vens, wat een essentieel verschil met de RVA uitmaakte. 
Iemand die zijn heil zoekt bij een interimbureau treedt inder
daad in dienst, en zijn werkgever verhuurt hem of haar aan 
een andere. Ga je als bediende bij meneer Janssens tikken, 
dan zal niet hij, maar wel het interimbureau je loonzakje 
overhandigen. 

Typisch is ook het werken als « interim », op kontrakten van 
beperkte duur. 
Omdat op een bepaald ogenblik de vraag naar tijdelijke werk
krachten zo groot werd en niets in die behoefte voorzag, 
maar toch een bepaald aanbod bestond, traden de interim
bureaus als een soort arbeidsmakelaars op en bewezen op 
dit andere vlak hun nut. Je kreeg weliswaar een aantal onbe
trouwbare kantoren, die meer als koppelbazen deden, het 
bijvoorbeeld vertikten de bijdragen voor RMZ neer te tellen 
of « vergaten » het loon te betalen, maar die verdwenen 
geleidelijk van de markt, en de ongure bureaus zullen nu wel 
erg zeldzaam worden. 
In 1972 verenigden de ernstige ondernemingen zich in de 
UPEDI, een soort overkoepelende beroepsvereniging, die de 
werking van de interimbureaus reglementeert. 
Wat verklaart verder het sukses van die bureaus bij werk
gevers en werkzoekenden ? Voor de eersten geldt het voor
deel werknemers aan te werven, die je kan ontslaan zonder 
vooropzeg. Bovendien heb je geen papperasserij aan de 
werkkracht verbonden, want het interimbureau zorgt voor 
alles. Voor de werknemers tellen verschillende motie
ven : je hebt wel meer vrouwen dan mannen op de lijst, 
meestal lui die zich aan geen vast werk willen binden, dik
wijls erg onafhankelijke naturen, veel gehuwde vrouwen 
echter die zich aan geen blijvend werk wagen omdat de 
gezinsverplichtingen zwaarder doorwegen. 

INTERIM 
— « Deze gehuwde vrouwen zijn dikwijls goede krachten 
met vroegere beroepservaring en die kunnen we degelijk 
werk verschaffen ». Zo merkt een interlmbureau-bedlende op. 
Dikwijls krijg je ook vrouwen over de vloer, die plots werk
zoekend zijn, zich niet kunnen veroorloven lang naar een job 
te wachten, vrouwen met gezinsmoeilijkheden, verlaten echt
genoten Voor hen is het moeilijker : ze aanvaarden deson
danks niet om het even welk werk, ze hebben elke beroeps
ervaring verloren, dikwijls zijn ze In zichzelf gekeerd, vinden 
ze moeilijk aansluiting met de grote werknemerswereld. 

— « Voor hen is het moeilijk en voor ons ook : we kunnen 
is moeilijk plaatsen, en ze hebben het meest werk nodig ». 
De meeste dames verrichten tijdelijk bediendenwerk : steeds 
meer papierwerk-aan-de-lopende-band, en steeds minder be
taald dan technische fabrieksarbeid. 
Heb je geen ander alternatief dan het Interimbureau om een 
job te vinden ? 
Test de betrouwbaarheid van de organisatie aan een aantal 
zaken : vraag het arbeidsreglement, of ze aangesloten Is bij 
de beroepsorganisatie, het aanslultlngsnummer bij de RMZ... 
Denk eraan dat het bureau een werkgever Is, en als dusdanig 
handelt : voor het loon of de wedde telt je diploma niet, 
slechts de prestaties die je op de tijdelijke werkplaats uit
voert, komen in aanmerking. 

De verhouding tussen interimbureaus en sindikaten en RVA 
blijft zuurzoet : soms werken ze samen, soms krijg je kon-
flikten : de bureaus ondergraven het stelsel van de ver
plichte sindikallsatie en wanneer ze zich aan langlopende 
werkkontrakten zullen wagen, begeven ze zich op het terrein 
van de RVA. 
Ondanks alle onvolmaaktheden, hebben de interimbureaus 
toch de behoefte aan tijdelijk werk opgevangen, de arbeids-
gewoonten gewijzigd en zo baanbrekend werk verricht. 

Huguette De Bleecker 

VROUWEN 
IN 
DE 
VOLKSUNIE 
« Werkgroep Vrouwen in de Volksunie » nodigt alle leden en 
belangstellenden van en voor de werkgroep nationaal uit voor 
de vergadering van 19 april, die doorgaat vanaf 15 u. Zoals 
gebruikelijk ontmoeten we elkaar in café Reinaert, Maria-Hen-
drikaplein, Gent (rechtover St-Pietersstation). 

DE MILITAIRE 
MACHTSVERHOUDINGEN 
TUSSEN OOST EN WEST 
Volksvertegenwoordiger Miei Vansteenkiste (Oos
tende) is niet erg te spreken over de sussende 
praat van bepaalde « vredesapostelen » die voor
houden dat er geen gevaar meer zou dreigen uit het 
oosten en dat de USSR haar militair potentieel zelfs 

Navo-luchtmiddelen — evolutie in 10 Jaar : 

Taktische vliegtuigen 
Lichte bommenwerpers 
Zware bommenwerpers 
ICBM (interkontinentale tuigen) 
IRBM (tulgen met middelmatige draagwijdte) 

vermindert. Tot aanvulling van sommige visies die 
hij als eenzijdig beschouwt, stuurde hij ons onder
staande « lichtpunten uit het oosten » en hij voegt 
er zijn besluit aan toe. 

1964 

Pakt van Warschau — evolutie in 10 jaar : 

Sovjet-Unie 

ICBM (interkontinentale tuigen) 
IRBM en MRBM (middelmatige draagwijdte) 
SLBM (tuigen a/b van onderzeeërs) 
Strategische bommenwerpers 
Middelmatige bommenwerpers 
Taktische vliegtuigen jagers-bommenwerpers 
Vliegtuigen voor luchtverdediging 
Vliegtuigen v/d scheepsluchtmacht 
Zware en middelmatige hefschroefvliegtuigen 
Transportvliegtuigen 
Oefenvliegtuigen, uitgerust met gevechtshoedanigheden 

Vliegtuigen v/d Satellietlanden 
(inbegrepen oefenvllegtuigen, geschikt voor het gevecht) 

1964 

2.873 

Warschaupakt -|- 3.505 oefenvllegtuigen met gevechtskapacitelt -|- 2.000 reservevliegtuigen 

Strategisclie l<rachten : 
Duikboten diesel 

atoom 

Warschaupakt 
302 
126 

Grote oppervlakteschepen (vliegtuigdekschepen, kruisers, fregatten, escorteurs) 
ICBM (interkontinentale raketten) 
IRBM en MRBM (raketten voor middelmatige draagwijdte) 
SLBM (raketten a/b van duikboten 
Zware en middelmatige strategische bommenwerpers 

Para-militaire l<rachten (rijkswacht, grenswacht en milities) 

428 
500 

1.600 
720 
696 
645 

1.000.000 

1974 

.550 
470 
630 -
834 
416 

5.000 
" 75 
440 

1.054 
0 

1974 

200 
681 
— 
200 
950 

3.170 
4.376 
650 

1.117 
635 
— 

1.600 
721 
696 
200 
650 

4.695 
2.680 
1.045 
1.850 
790 

3.150 

3.443 

VERHOUDING VAN DE KRACHTEN 

In Europa Warschaupakt 

Getalsterkte in Europa (gevechtsklaar) - 1.265.000 
Getalsterkte tegenover Midden-Europa (CE - gevechtsklaar) 910.000 
Gevechtsklare divisies binnen 48 uur in Europa 112 
Gevechtsklare divisies binnen 48 uur in Midden-Europa 70 
Gevechtsklare divisies na 2/3 weken in Europa 152 
Gevechtsklare divisies na 2/3 weken — in Midden-Europa 90 
Gevechtsklare tanks — in Europa 25.000 
Gevechtsklare tanks — in Midden-Europa 17.500 
Gevechtsklare tanks na 2/3 weken — in Europa 33.000 

— in Midden-Europa 22.000 
Gevechtsklare gevechtsvliegtuigen — in Midden-Europa 11.800 

Navo 

970.000 
502.000 

56 
23 
75 
26 

7.500 
4.200 
9.000 
4.600 
4.000 

Navo 
184 
140 

324 
700 

1.054 
O 

784 
552 

385.000 

Van belang is o.m. dat de vliegtuigen van het War
schaupakt — in Oost-Duitsland gestationeerd — 
slechts op 30 minuten vliegen verwijderd zijn van 
in België gelegen doelwitten. 
Doktrine (uittreksel uit •> Sovjet-dokumenten » 
einde 1973) : 
Vanaf de aanvang zal elke komende oorlog een 
vloeiend en dynamisch karakter hebben. 
De militaire sovjet-doktrine eist dat de krijgsmach
ten, het land, de ganse sovjet-bevolking, klaar staan 
voor een eventuele nukleaire oorlog. 
Derhalve bestaat de laak erin zich- voor te bereiden 
tot beslissende operaties van grote omvang, snelle 
en plotselinge, gebruik makend van alle bronnen, 
ten einde de vijand per verrassing totaal te kunnen 
treffen. 

In februari 1974 (één jaar geleden) verklaarde 
Sovjet-minister van Landsverdediging maarschalk 
Gretchko : « Op dit ogenblik zijn de macht en de 
kracht van onze land-, lucht- en zeemachten, prak
tisch onuitputtelijk ». 

Zodra het te Moskou en in de satellietlanden moge
lijk wordt dat dienstweigeraars er vrijelijk kunnen 
spreken op een betoging tegen de Russische be
wapening, zal er geloof kunnen gehecht worden 
aan de thans huichelachtige vredesdoeleinden van 
het Oostblok. 

Em. VANSTEENKISTE 
Volksvertegenwoordiger 
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ministeriële 
logika 
Naar aanleiding van de a.s. sin-
dikale verkiezingen in het privé 
stelde senator Vandezande twee 
vragen aan de minister van Te
werkstelling en Arbeid en vroeg 
of er geen instrukties moesten 
verstrekt worden waarbij de on
dernemingen, naar aanleiding 
van deze verkiezingen, het de
kreet op de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven zouden na
leven. Het is nl. zo dat een ge
specialiseerde firma allerlei 
tweetalige dokumenten ter be
schikking stelt van die onder
nemingen die zij dan klakkeloos 
doorgeven aan de werkgevers 
in strijd met het dekreet. 
De eerste maai antwoordde de 
minister nast de kwestie en de 
tweede maal draaide hij nog 
meer rond de pot en beweerde 
dat er geen enkele verplichting 
bestaat voor de Uitvoerende 
Macht om benevens de publi-
katie in het Belgisch Staatsblad 
van het dekreet nog eens in
strukties op te stellen. Hij wees 
er tevens op dat de ambtenaren, 
belast met het toezicht van het 
dekreet, kunnen optreden op 
eigen initiatief of ingevolge een 
klacht. 
Men zal zich herinneren dat de 
regering destijds beloofd heeft 
een uitvoerige toelichting te ge
ven over de bepalingen van dit 
dekreet terwijl thans blijkt dat 
de minister geen enkele ver
plichting ziet doch verwijst naar 
de ambtenaren belast met het 
toezicht. 
Wanneer senator Vandezande 
vraagt dat overtredingen van 
het taaidekreet zouden onder
zocht worden, antwoordt de mi
nister dat de overtredingen be
horen tot de bevoegdheid van 
de Arbeidsrechtbanken. 
Begrijpe wie kan ! 

inflatie en 
besparingen 
Senator Vandezande stelde aan 
de minister van Landsverdedi
ging enkele netelige vragen 
i.v.m. vliegtuigen die voor de 
minister van Landsverdediging 
en voor andere departementen 
vliegen, het aantal vlieguren, de 
kostprijs per km, waar de 
toelating verleend wordt en of 
het mogelijk was dat een on
wettig gebruik van dit vliegtuig 
zou kunnen gemaakt zijn bv. om 
voetbalwedstrijden in München 
bij te wonen. 
De minister antwoordde dat de 
luchtmacht twee vliegtuigen in 
dienst heeft voor een bedrag 
van 170 miljoen Bfr. en dat de 
prijs per luchtuur zonder perso
neels- en afschrijvingskosten 
14.000 fr. bedraagt. Er werden 
210 uren gevlogen voor de 
strijdkrachten en 700 voor hoge 
gezagsdragers van het land. 
Wat betreft het bijwonen van 
voetbalwedstrijden in München 
antwoordde VdB dat de toe
stemming voor vluchten alleen 
wordt verleend door de staf
chef van de Luchtmacht of door 
de minister zelf. Dit is tenmin
ste een klaar antwoord. 

yerdachte 
parlements
leden 
Van betrouwbare zijde vernam 
VU-volksvert. Emiel Vansteen-
kiste dat de VU-parlementsle-
den, die aan de lokettenaktie 
te Schaarbeek deelnamen, in het 
centrum voor informatika te Et
terbeek (Rijkswacht) als « ver
dachten » worden vermeld. Het 
kamerlid vroeg de ministers 
van Justitie, Binnenlandse Za
ken en Landsverdediging welke 
verdenkingen er geformuleerd 
werden, wie daartoe opdracht 
gaf en of de Brusselse franko-

î o^Tis^ mr 
m 

Bovenstaande foto mag wel een dokument genoemd worden. Hij 
werd geschoten op het ogenblik dat Walter Luyten en Willy Kuijpers 
voor de kerk van Gernika (Spaans Baskenland) een Baskisch vlaggetje 
ontplooiden. Al het fotomateriaal over deze manifestatie werd daarna 
door de politie in beslag genomen. Iemand met een mini-toestel 
slaagde er in deze foto te maken. Het volledige relaas van « deze op
dracht in Gernika » leest u op biz 24. 

fone wetsovertreders ook als 
« verdachte » in dit centrum 
voorkomen. 
We wachten benieuwd de mi
nisteriële antwoorden af. Wat 
de burgemeesters in kwestie 
betreft : denkelijk zullen ze wel
dra een dekoratie ontvangen 
ipv als « verdachte » geregis
treerd te worden. Deze super-
Belgen mogen zich immers veel 
meer permitteren dan tweede
en derderangsburgers, vooral 
wanneer die Vlaming zijn en on
danks eventueel lidmaatschap 
van Kamer of Senaat. 

diefstal... 

De prokureur-generaal bij het 
beroepshof te Brussel stuurde 
kamervoorzitter Dequae een 
« dossier » toe, waaruit moet 
blijken dat VU-kamerlid Willy 
Kuijpers zich aan diefstal van 
een « matrak » zou schuldig ge
maakt hebben tijdens de TAK-
betoging op 15 december te 
Schaarbeek. Uit deze brief 
moet blijken dat agent Alex De 
Graef zijn « matrak » met ge
weld werd afgenomen. Agent 
Julien Wollaert herkent formeel 
kamerlid Kuijpers als « mede
dader ». Terloops : agent De 
Graef behoort tot het politie
korps van St. Joost ten Node. 
Het blijkt dus dat « rose » Cu-
dell zijn « purpere » vriend Nols 
ter hulp snelt als TAK betoogt 1 
Willy Kuijpers antwoordde iro
nisch en ontkende kategoriek 
deelgenomen te hebben aan de 
diefstal van een gummiknuppel 
(matrak is Zuidnederlands en af
geleid van het Arabisch..., een 
woord dus dat de talrijke gedis-
krimineerde Noordafrikaanse 
« medeburgers » van Nols wel 
zullen begrijpen zonder tolk of 
speciaal... loket). Bovendien 
werden op bewuste betoging 
door de politie « bij mijn zien 
en aanvoelen » geen gummi
knuppels maar enkel lange, zwa
re houten wapenstokken ge
bruikt. Willy Kuijpers maakt van 
de gelegenheid gebruik, de heer 
prokureur-generaal op het ge
vaarlijke van deze uitrusting te 
wijzen en zijn inzicht, aan te 
dringen opdat politiemannen op
nieuw een nummer zouden dra
gen (ten einde hen te kunnen 
identificeren) en op het afschaf
fen van de houten wapenstok. 

tipisch 
Belgisch 

Op vraag van VU-kamerlid Goe-
mans verstrekte de minister 
van PTT gegevens over het aan
tal postkantoren en brievenbus
sen, het gemiddeld aantal uitge

reikte poststukken per dag in 
de zeven belangrijkste steden 
van het land, met opgave van 
aantal inwoners en uitgestrekt
heid. 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk 
de benadeliging van de Vlaamse 
steden ten voordele van de 
Waalse en van Brussel. Enkele 
voorbeelden Antwerpen met 
671.872 inwoners, 16.710 ha, 
telt 56 postkantoren en 434 brie
venbussen, met 525.490 uitrei
king van poststukken per dag. 
De cijfers voor Luik : 438.825, 
15.244, 64, 587 en 257.865. Ant
werpen met 230.000 inwoners 
meer, telt elf postkantoren min
der dan Luik, telt 153 brieven
bussen minder dan de vurige 
stede en heeft niettemin meer 
dan het dubbele van Luik qua 
dagelijkse postuitreikingen. We 
stellen een zelfde wanverhou
ding tussen Brugge en Bergen 
vast. Ook de vergelijking Gent-
Charleroi valt volledig ten nade
le van Gent uit. 
Het is een tipisch Belgische toe
stand : ofwel zijn er te weinig 
postkantoren en brievenbussen 
in Vlaanderen, ofwel te veel in 
Wallonië. Deze wanverhouding 
bestaat niet van vandaag, van 
Vlaamse zijde werd al herhaal
delijk op sanering aangedron
gen, maar ondanks de vele 
« Vlaamse » PTT-ministers ve
randert er niets, ook niet onder 
Verandermans Leo... 

autosnelwegen 
blijven 
doorwegen 

Op vraag van VU-kamerlid 
Goemans, of door de afremming 
van de bouw van autosnelwegen 
(gevolg van de ekonomische re
cessie en de re-evaluatie van 
het openbaar vervoer) het vrij
komend personeel van het We
genfonds naar Openbare Wer
ken zou kunnen overgeheveld 
worden antwoordde de Waalse 
PLP-minister Defraigne katego
riek nee. Hij vroeg uitdagend of 
het « achtbare lid projekten kon 
aanduiden, die niet voor uitvoe
ring meer in aanmerking ko
men ». « Alvast dit voor de au
tosnelweg Brussel-Knokke, die 
praktisch evenwijdig met Brus-
sel-Oostende loopt », antwoord
de de h. Goemans. Die eraan 
toevoegde « en de vele onder 
uw voorganger De Saeger ge
plande rasters ». 
Heeft Defraigne ooit iets over 
milieu, herwaardering openbaar 
vervoer, kontestatie, enz., ge
hoord ? Blijkbaar niet en zo we
ten de talrijke milieu-aktie-groe-
pen in Vlaanderen waar ze aan 
toe zijn : de unitaire plannen
makers wroeten ons landschap 
verder open alsof er geen vuil
tje aan de lucht is I 

Het klinkt haast ongeloofwaardig dat België als 4-jarige staat 
op 5 mei 1835 de eerste trein van het Europees vasteland 
op de sporen losliet. Misschien was dit slechts bedoeld als 
een onschuldig geschenk, als een soort startpremië aan dit 
monsterachtig politiek kind dat door kunstmatige bevruch
ting was tot stand gekomen ? 

Maar het feit was er. En de trein, hij reed verder. Hij ont
wikkelde .zich tot het indrukwekkend verschijnsel dat van
daag « de spoorwegen >• heet. De trein en de spoorwegen 
bezitten iets onaantastbaars. Zij zijn met een stalen glim
lach hun weg gegaan doorheen een eeuw die op duizeling
wekkende wijze evolueerde van de angstaanjagend grote 
stoommachine tot de onverklaarbaar kleine elektronische 
wónder-apparaatjes. 

Behalve hier en daar een weliswaar belangrijke evolutie — 
bijvoorbeeld die van de bewoonbaarheid van de rijtuigen en 
de snelheid, krachtopvatting van de lokomotieven — wijzig
de men niets ingrijpends In het verschijnsel spoorwegen. 
Boven de spoorwegen is de tijd als het ware blijven stil-
hangen, vooral boven de stations. Zowel in Parijs, als in 
Keulen, Londen en Hemelbredegem stap je langs de deur 
van het station in een andere tijd die andere opvattingen 
koestert over doelmatigheid, zorg en kleur. In sommige oude 
stations stapt men ook binnen in een oude trant, in de hoop
volle jaren van de niet-geautomatiseerde hulpverlening, 
toen men zovele taken met weinig doelmatigheid, maar met 
heel veel liefde volbracht . het verkopen en het knippen 
van de spoorkaartjes, het vasthaken van de geèmailleerde 
bordjes met uur en bestemming, het vullen van de hoge 
kachel in de wachtzaal, het wieden van de bloemperkjes aan 
het einde van de lange en bochtende perrons, waar komen 
en gaan, scheiden en afscheid nemen de weemoedige ach
tergrond vormen van een onverpoosd bezige samenleving. 
Een echt station is er een met een ziel. Maar er zijn er die 
géén ziel hebben. En ook geen persoonlijkheid die uitnodigt. 
Zo'n liefdeloos station strikt slechts herinneringen los aan 
gevangenissen en kazernes, waar de stilte én het lawaai naar 
ellende ruiken, wrang en indringend. 

In het op één na grootste station van Brussel en België 
drukt dergelijke zerpe geur je tenser. Het is nochtans een 
betrekkelijk jong station. Het werd amper een paar tiental
len jaren geleden gebouwd met veel zorg aan de buitenkant 
en het wordt morgen gekoppeld aan een metro-station, waar
voor slechts het allerfraaiste goed blijkt te zijn. 

In dat groezelig spoorwegstation heeft de NMBS nu een 
folder bedeeld, een peperdure krant die het tienjarenplan van 
spoorwegen inleidt in een houterige taal, die verlucht is met 
het soort spelfouten dat een gemiddelde briefschrijver reeds 
meteen een slechte reputatie zou bezorgen. 

Wat moeten wij uit die dure krant onthouden ? Dat het tien
jarenplan vooral zal dienen om Waalse en Vlaamse reizigers 
sneller en komfortabeler naar Brussel te rijden. Verder niets. 
Tenzij de grafologisch interessante handtekening van minis
ter Chabert. 

Vandaag lijkt het alles een onschuldige NMBS-pretentle. 
Maar over tien jaar zullen wij er opnieuw een stap achter
waarts mee geplaatst hebben. Bewaar het krantje. Over tien 
jaar praten wij er nog wel eens over ! 

FflANS-JOS VERDOODT. 

N.B. NMBS kan morgen reeds de verkorting zijn van Natio
nale Maatschappij van Brusselse Spoorwegen. De ove
rige spoorwegen heten dan MNBS, Maatschappij van 
Niet-Brusselse Spoorwegen. 

FRANSE MISSEN 
IN DE ARTEVELDESTEDE 
In de Kortrijksepoortstraat heb je het « Kapelleke Schrij-
boom », welbekend bij de oude Gentenaars, omdat daar zes
tig jaar geleden zowat de stad eindigde en de velden begon
nen. 

Vandaag heb je er echter nog een eindpunt : de zondagavond 
om zes uur gaat er alvast een Franse mis door, preek, gebe
den en al verlopen in de taal van Molière. Het godsdienstig 
gebeuren staat open voor al wie eraan wil deelnemen. Plaats 
en tijd zijn zeer strategisch, de dichtsbijzijnde kerk ligt nog
al ver af en om zes uur zijn de zondagsnamiddagamusemen-
ten afgelopen en de avondontspanningen nog niet aangevan
gen. 

Zet het franskiljonisme te Gent een nieuw offensief in ? We 
krijgen een « Courrier de Gand », die dan kan bewierookt 
worden vanuit het Kapelleke Schrijboom. 

VUJO-Gent ontdekte louter toevallig het anachronisme en 
besloot in vroom Vlaams de Franse gebeden te beantwoor
den. Dat was veertien dagen geleden. Vorige zondag waren 
de VUJO-lui er terug, maar ze ontwaarden een aantal stoere 
Gentse ordehandhavers die met strenge blikken trachtten de 
« ordeverstoorders » te ontwaren. Onze jongens en meisjes 
glipten door het net... Komt het weldra tot een « gewijde » 
konfrontatie ? 

Huguette D.B. 
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(jeeveedee) Of er inderdaad serieuse plannen bestonden om 
koningin Juliana in haar paleis te gijzelen, zoals vorige week 
wereldkundig werd gemaakt, is nog lang niet uitgemaakt. 
De mastodonten van letters waarmee sommige Nederlandse 
dagbladen het nieuws presenteerden, waren dan ook bela
chelijk. Stel ü de grootte van de titels in die kranten voor 
wanneer Juliana wérkelijk gegijzeld werd, we schatten dat 
met drie woorden een hele pagina gevuld zou zijn ! 
Daarmee willen we de (niet uitgevoerde) gijzeling niet baga
telliseren. Maar het is wel zaak eens een keer de aandacht 
te vestigen op de groep uit de bevolking die, al is het dan 
niet In haar geheel, aansprakelijk wordt gesteld voor het 
door politie en veiligheidsdiensten verijdelde plan : de 
Zuidmolukkers. Want we hebben hier te maken met mensen 
— zo'n 35 duizend in getal — die alleen al door hun aan
wezigheid de Nederlanders herhaaldelijk herinneren aan hun 
koloniale verleden. « leder land moet boeten voor de kolo
niale zonden van zijn voorvaderen » schreef de Amster
damse « Volkskrant » niet ten onrechte in een kommentaar 
op het gijzelplan-bericht. 
De Zuidmolukkers, ook wel Molukkers of Ambonnezen ge
noemd, komen van een eilandengroep in het uiterste oosten 
van Indonesië, het voormalige Nederlands Oost-lndië. De 
vaders van de jongemannen die nu beschuldigd worden van 
een plan tot « bezetting » van het koninklijk paleis te Soest-
dijk (bij Utrecht), waren tot 1950 soldaat in het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Dit leger werd ontbonden 
toen in dat jaar de souvereiniteit over de Oostindische archi
pel door Nederland werd overgedragen aan Indonesië. De 
KNIL-militairen konden toen kiezen tussen een burgerbaantje 
of de overstap naar het nieuwgevormde Indonesische leger. 
De Zuidmolukkers nu wensten geen van beide. Ze eisten 
daarentegen het recht op een eigen republiek te stichten 
omdat ze zich in het grote Indonesië niet thuisvoelden. 
Nederland weigerde hen daarbij te steunen (dat zou namelijl< 
een onvriendelijk gebaar teegnover Indonesië hebben bete
kend) maar bood de Molukkers wél een « tijdelijke » woon
plaats aan in Nederland. Zo verhuisden 25 jaar geleden vijf
tienduizend mensen (mannen, vrouwen en kinderen) van de 
tropen naar het kille Holland, en daarmee is de hele ellende 
begonnen, waarvan het gijzel-plan een uitvloeisel is. 
Vooreerst kregen de Molukse mannen geen toestemming om 
in het Nederlandse leger te dienen, wat ze bijzonder ondank
baar vonden van de Nederlanders voor wier koloniale belan
gen ze vroeger gewapenderhand op de bres hadden gestaan. 
En vervolgens werden die vijftienduizend mensen (die door 
geboorten thans tot 35 duizend zijn uitgegroeid) op de meest 
lamentabele manier gehuiavest, eerst in trieste opvangkam
pen, vervolgens in zogenaamde « woonoorden » (sombere 
barakkenkampen), tenslotte in aparte woonwijken in een 
aantal steden. 

De Nederlandse regering hoOpte dat het verblijf van de oos
terlingen slechts van tijdelijke aard zou zijn. Maar omdat de 
meesten hun hoop bleven vestigen op de totstandkoming 
van een eigen Zuidmolukse republiek — wat een onhaalbare 
zaak was binnen het geheel van de lindonesische republiek 
— en in afwachting van de verwezenlijking van die ijdele 
hoop in Nederland bleven, werd het van een tijdelijke een 
permanente situatie. Met wél het nadeel dat van integratie 
in de Nederlandse samenleving geen sprake was. Nog steeds 
leven die duizenden Molukkers zo goed als geïsoleerd van 
de overige Nederlandse bevolking, trachtend hun politieke 
ideaal — de eigen staat — levend te houden en zich vast
klampend aan hun eigen oosterse kuituur. Op papier hebben 
ze zelfs een « Republiek der Zuid-Molukken » gesticht waar
van — extra tragiek I — twee « presidenten » elkaar de 
troon bestrijden : de vriendelijke wiskundeleraar Manusama 
en de felle « aktivist » Tamaela, beiden uiteraard met hun 
eigen aanhang. 
Nu is bij een deel van de jongere generatie Molukkers, als 
gevolg van een opvoeding waarin heimwee naar hun geboor
te-eilanden en rankune tegenover de Nederlanders, een grote 
rol speelden, een streven ontstaan om een soort konfron-
tatie-politiek te voeren. Felle demonstraties, vaak gepaard 
met uitgebreide vechtpartijen, de bezetting van de Indone
sische ambassade in Den Haag, enige jaren geleden, en 
bloedige « ontmoetingen » met Nederlandse jongeren waren 
daarvan de uitingen, en in datzelfde kader moet het (nogal 
amateuristisch opgezette I) plan gezien worden om Juliana 
te gijzelen. 
Dat is allemaal de ene kant van de zaak. De andere is dat 
Nederland in de loop van de jaren wel goede bedoelingen 
heeft gehad met de Zuidmolukkers, maar daarbij weinig takt 
heeft getoond en deze mensen eerder van zich heeft afge
stoten. Men heeft voortdurend geprobeerd hen ervan te 
overtuigen dat een eigen Zuidmolukse republiek een hersen
schim was, maar die gedachte hebben de Molukkers nooit 
willen aksepteren. En samen met Nederland heeft ook Indo
nesië altijd afwijzend gestaan tegenover de verlangens der 
Molukkers die door dezen zelf als volkomen rechtvaardig 
worden beschouwd. « Nederland heult samen met Indone
sië » is dan ook een veelgehoord verwijt. 
Zet men alles op een rijtje, dan blijkt het Zuidmolukse pro
bleem een van die schijnbaar onoplosbare zaken te zijn zoals 
die in de politiek voorkomen. Er wordt wel aan gedokterd 
(zo is de Nederlandse minister Van Doorn thans in Indonesië 
om nog eens over de kwestie te praten), maar zonder veel 
overtuiging en hoop. 
In die omstandigheden is het geen wonder dat dwaze plannen 
worden uitgebroed. Maar omdat er van het gijzel-plan niets 
in huis is gekomen, was de beroering die zich vorige week 
van een deel van het Nederlandse volk meester maakte, 
nogal bespottelijk. De koningin zit nog rustig in haar paleis. 
Maar de gelpaagde Molukkers behouden hun frustraties en 
wensdromen. Hun wereld stortte in 1950 in elkaar en is nu, 
25 jaar later, niet heropgebouwd. 

(AVO) In het Midden-Oosten te
kent zich geleidelijk aan een 
nieuwe situatie af. Naar verluidt 
zou Egypte niet afkerig zijn van 
een nieuw Amerikaans vredes-
offensief, zonder dat hierbij de 
Geneefse Konferentie In het ge
drang zou komen. Het is bijge
volg niet uitgesloten dat Kissin
ger een nieuwe poging waagt om 
zijn deelsgewijze benadering op
nieuw op gang te brengen. De be
langstelling van Egypte voor 
nieuwe Amerikaanse vredesak-
ties vertrekt kennelijk van de 
omstandigheid, dat de Geneefse 
Konferentie nog niet voor mor
gen is. Dit Vakuum moet nodig 
opgevuld worden, want de Egyp-
tenaren hebben niet alleen be
langstelling voor territoriale pro
blemen. Zij zitten nl. ook ver
strikt in ekonomische en sociale 
narigheid en het is niet goed dat 
te veel tijd voor grondige bezin
ning overblijft... 
Paralleel met de ontwikkeling in 
Egypte was ook een begin van 
verzoening merkbaar tussen Jor
danië en Palestina. Het bliksem
bezoek van koning Hoessein aan 
Damaskus wees op een gevoelige 
verbetering in de Jordaans-Pales-
tijnse betrekkingen. Blijkbaar is 

NOG 
EEN GLINP 
HOOP 

de PLO vandaag meer beducht 
voor Egypte dan voor Jordanië. 
Vandaar de verklaring van Jasser 
Arafat dat het nu maar uit moet 
wezen met het Septemberkom-
pleks waar veel Feddajin nog al
ti jd aan laboreren sinds ze in de 
septemberdagen van 1970 door 
de woestijnkoning hardhandig 
werden aangepakt. 
Een nieuwe belangrijke faktor 
was inmiddels de aankondiging 
van Sadat m.b.t. de heropening 
van het Suez-kanaal en het ver
lengen met drie maanden door 
Egypte van het VN-mandaat in de 

Sinai. Die verrassende maatrege
len hebben Siriërs en Palestlj-
nen ahw voor een voldongen feit 
geplaatst. Bovendien vermogen 
zij niets tegen de Egyptische 
maatregel omdat de Sovjetunie 
biezonder gunstig gediend Is met 
de heropening van het Kanaal, 
vooral met het oog op de ver
bindingen met haar vloot In de 
Indische oceaan. 
Israël blijft open voor nieuwe be
middelingspogingen van Kissin
ger, vooropgezet dat een Interim
regeling de bestaande posities en 
voorstellen niet te buitengaat — 
wat een ondubbelzinnige afwij
zing inhoudt van een Egyptische 
wens om naast de Palestijnse 
Bevrijdingsorganisatie ook Frank
rijk, Groot-Brittannië, India en 
Joegoslavië bij het gesprek te be
trekken. Israël hangt echter af 
van (tijdelijk opgeschorte) Ame
rikaanse wapenleverancies. Na 
de verklaring van McGovern dat 
de Palestijnen recht hebben op 
een soevereine staat, heeft de 
Amerikaanse opinie een gevoe
lige verschuiving ondergaan waar
voor ook premier Rabin van Israël 
niet ongevoelig kan blijven, zodat 
alle hoop op een deelakkoord 
nog niet kompleet begraven is. 

KORTZiCHTlOE AMERIKANEN 
(AVD) Nu de Kambodjaanse president het zinkend Phnom Penh-schip 
heeft verlaten, zal Norodom Sihanoek terug zijn waar hij in 1970 voor 
de staatsgreep van Lon Nol al was. Het verschil is maar dat de prins 
nu ook zijn voormalige tegenstanders, de rode Kmers mee heeft en 
dat hij na een jarenlang verblijf in Peking nog bezwaarlijk zijn neutra-
listische koers van vóór 1970 kan voortzetten. Norodom Sihanoek kan 
nu wel verklaren dat hij op internationaal vlak een niet-gebonden toer 
wil opgaan, maar zal hij wel ooit kunnen vergeten dat de Amerikanen 
hem gestadig hebben tegengewerkt en dat Moskou pas twee weken 
geleden het regiem van Lon Nol heeft afgezworen ? 
De hele ontwikkeling in Kambodja bewijst hoe kortzichtig de Amerika
nen aldaar zijn opgetreden. Het was toch duidelijk een Amerikaans 
belang de neutralistische Sihanoek van vóór maart 1970 te steunen in 
zijn strijd tegen de rode Kmers in plaats van hem het leven zuur te 
maken. In hun blindheid (?) hebben ze gegokt op een korrupte, mili
taire kaste zonder sociale basis. Daarom zitten ze morgen opgescheept 
met een Sihanoek die inmiddels nog feller naar rood is toegekleurd. 
En op de koop toe moeten ze nu ook rekenen met de rode Kmers, de 
werkelijke nieuwe machthebbers van Kambodja. Die hebben beslist 
niet gevochten om de Amerikaanse oogmerken in Zuid-Oost-Azië te 
dienen I 

Ook na de overgave zal de hemel voor Sihanoek niet wolkenloos zijn. 
Men kan zich afvragen of zijn Kambodjaans Front (een mariage de 
raison met de rode Kmers I) de val van Nol lang zal overleven. De 
volgelingen van Khieu Samphian liggen immers over drie groepen ver
spreid en die staan niet onverdeeld achter de róyalistische aanspra
ken van de 52-jarige prins. Maar hieraan hebben de tienduizenden 
gedode Kambodjanen nu verder geen boodschap meer. 

FORDS VIETNAN-KATER 

Ky (boven) en Van Thieu, eens 
vrienden, thans bittere rivalen om 
een zeer problematisch geworden 
macht... 

(AVD) Heeft president Thieu nog 
een kansje om in Zuid-Vietnam 
stand te houden ? Veel zal hier
bij afhangen van wat president 
Ford donderdag 10 april voor het 
kongres zal verklaren en wat wi j 
op het ogenblik dat wij deze re
gels neerschrijven nog niet ken
nen. Ford zal voorzeker de « mo
gelijkheid » overwegen om de 
volledige instorting van het Zuid-
Vietnamees regiem in extremis te 
voorkomen. Hij is nl. van mening 
dat zoiets nog mogelijk is. Maar 
hoe ? 

Op het intern politiek front heeft 
Thieu de vorming van een oor
logskabinet gemeld. De Zuid-
Vietnamese president lijkt wel 
bereid tot onderhandelen met de 
Voorlopige Revolutionaire Rege
ring (VRR) op basis van de in 
januari 1973 ondertekende ak
koorden van Parijs, maar hij 
wijst al van te voren elke koali-
tieregering af, waarin kommunis-
ten zouden zetelen zodat de VRR 
het aftreden van Thieu als on
misbare voorwaarde voor bespre
kingen blijft eisen. Een en ander 
gebeurt terwijl de Zuidvietna-
mese troepen als speelgoed wor
den opgerold, terwijl akkurate 
historici nog eens alle details 
van die dertigjarige oorlog uit
pluizen, terwijl het er voor 
Washington toch alleen maar zou 
moeten op aankomen de Parijse 
akkoorden te doen naleven. 
Washington heeft al een officieu-

se reden gevonden voor de jong
ste ontwikkeling in Zuid-Vietnam. 
De prestigieuse joernalist van het 
NYT James Reston schrijft dat 
Thieu de terugtocht van zijn troe
pen bevolen heeft zonder Wa
shington voorafgaandelijk om toe
lating te verzoeken en dat de 
Zuid-Vietnamese president tege
lijk nagelaten heeft, Amerika te 
informeren. En dit terwijl Thieu 
toen hij het onheil zag naderen, 
onmiddellijk een delegatie onder 
leiding van minister van Buiten
landse Zaken Tram van Lan naar 
het Amerikaans Kongres heeft 
gestuurd — dat alle hulpverle
ning afwees. 

Niemand denkt eraan een politi-
kus van twijfelachtige dimensie 
als Thieu te verdedigen, maar het 
is toch al te gortig, alle schuld 
op het hoofd van de • gehange
ne » te willen stapelen, als men 
weet dat niemand minder dan 
president Ford himself zijn eigen 
Kongres verantwoordelijk heeft 
gesteld voor het niet naleven van 
de in de Parijse akkoorden aan
gegane verbintenissen tegenover 
Saigon. 

Zoals de zaken nu staan heeft 
Washington het leeuwedeel van 
zijn overeind gebleven morele 
kredietwaardigheid aan Vietnam 
verspeeld. Blijkbaar is moraal 
iets wat gewoon moet inpassen 
in een militair of ideologisch sis-
teem. 
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NIHDER-VAUDEN 
De metro te Antwerpen heeft geen toe
gang voor gehandikapten. Dat verwon
dert mij niet. Negen openbare gebou
wen op tien zijn evenmin toegankelijk. 
De meeste overheidsinstanties plegen 
alleen lippendienst aan de modewoor
den « integratie der minder-validen ». 
Dezen hebben derhalve groot gelijk 
dat ze kontesteren ! 

DE OVERHEID MOET REGLEMENTEREN 

Vrome wensen en goedbedoelde aan
bevelingen volstaan niet. Een veror
denend ingrijpen van de overheid is 
noodzakelijk. Daarom brachten wij in 
oktober '74 een voorstel van reglement 
op de agenda van de Provinciale Raad 
van Oost-Vlaanderen. De inhoud ervan 
was bijzonder eenvoudig : 
a) alle provinciale nieuwbouw moet 
aan de eisen van een vlotte toeganke
lijkheid voldoen ; 
b) de bestaande gebouwen zullen op 
het stuk van toegankelijkheid onder
zocht worden, en een technische kom
missie zal voorstellen formuleren om 
ze zo goed mogelijk aan te passen. 

CYNISCH AFGEWEZEN 

De Bestendige Deputatie kwam vóór 
de stemming vertellen dat ze inzake 
gehandikaptenzorg van niemand les
sen te ontvangen had. Het voorstel 
was daarenboven overbodig en zinloos, 
want de provinciale gebouwen waren 
toegankelijk, behalve misschien het 
gebouw van de Technische Diensten 
(en daar kunnen wij niets aan doen I) 
en het provinciaal hoofdgebouw zelf, 
dat eigendom is van de Staat. 
Reslutaat ; voorstel verworpen bij zit
ten en opstaan. 
Aan een dergelijk cynisme verwacht 
een nieuweling in de Provinciale Raad 
zich doorgaans niet. Mijn kollega's had
den mij nochtans gewaarschuwd. 
Jammer dat ik toen niet wist dat gou
verneur De Kinder in hoogsteigen per
soon, vóór aanvang van de zittijd in 
oktober, aan alle burgemeesters, sche
penen en KOO-voorzitters een brief 
had geschreven om hen op te roepen 
« gemeentehuizen en andere openbare 
gebouwen toegankelijk te maken voor 
minder-validen ». 
De gouverneur deed dus mee, maar de 
Bestendige Deputatie niet. 
Vooral de bewering van gedeputeerde 
Herreman, dat de provinciale gebou
wen aan de eisen van de toegankelijk
heid voldeden, zat mij hoog. Dat die 
man geen eerlijk onderzoek had ge
daan en zo maar wat uit zijn nek klet
ste, daarvan was ik overtuigd I 

ZIJN DE PROVINCIALE GEBOUWEN IN 
OOST-VLAANDEREN TOEGANKELIJK ? 

Mijnheer de Gouverneur, 
Graag 'ontving ik een lijst met de ge
bouwde eigendommen van de provin
cie Oost-Vlaanderen, waarop volgende 
(tragen beantwoord worden : 
— hoeveel verdiepingen heeft het ge
bouw ? 
— is er een lift ? 
— dient men langs hoofd- en zijtoe-
gangen treden te beklimmen, en zo ja, 
hoeveel ? 
— welke belangrijke delen van het ge
bouw zijn alleen maar te bereiken door 
het beklimmen van treden ? 

Brief verzonden op 22 november 1974. 

HET ANTWOORD LIEGT ER NIET OM ! 

Op 17 januari 1975 kreeg Ik antwoord. 
Vier gebouwen hebben alleen gelijk
vloerse lokalen en zijn toegankelijk. 
Vijf gebouwen met alleen gelijkvloerse 
lokalen hebben één trede bij de toe
gang. 

Zeven gebouwen zijn gelijkvloers toe
gankelijk, doch de verdiepingen kun
nen niet bereikt worden, door het ont
breken van liften. ( Samen zijn dat 
negentien niet-toegankelijke verdiepin
gen). 
Van dertien gebouwen zijn alle gelijk
vloerse lokalen ontoegankelijk, door de 
aanwezigheid van treden nabij de in
gang. In twee gebouwen is een lift 
voorhanden. Alle andere verdiepingen, 
in totaal drieëntwintig, zijn niet bereik
baar. 
Wat blijft er nu nog over van de ver
klaring des heren Herremans, als zou 
het in Oost-Vlaanderen allemaal dik in 
orde zijn en als zouden de minder-vali
den in alle diensten welkom geheten 
worden ? 
In november '74 reikte gedeputeerde 
Herreman op zeer plechtige wijze toe-
gankelijkheidssimbolen uit aan de ge
meentebesturen, die sinds 1971 mee
gewerkt hadden aan de kampagne van 
het Rode Kruis, om alle openbare ge
bouwen toegankelijk te maken voor 
minder-validen. 
Wat belet er de heer Herreman die 
toegankelijkheidssimbolen ook op zijn 
provinciale gebouwen te plakken ? 
Er kan altijd nog wel een leugentje 
bij I 

DOEN I 

Het is goed op kongressen te beklem
tonen hoe sociaal men wel is. 
Handelen is beter. 
Talrijke VU-gekozenen hebben in hun 
gemeente een reglement op de toe
gankelijkheid aan de orde gebracht. In 
Waarschoot werd zo'n reglement een
parig goedgekeurd op 21 juni 1973. 
Achteraf werd door de meerderheid 
beslist, de uitvoering op te schorten. 
Ons protest mocht niet baten I (We 
schilderden op de trappen vóór het ge
meentehuis : « voor minder-validen, 
een lift nu ! », doch werden korrektio-
neel terecht gewezen). 
We houden er alleen nog een belofte 
aan over : de lift komt er, als Waar
schoot niet bij Eekio wordt gevoegd. 
Tien vogels in de lucht ? 

EN ELDERS ? 

Hebben de VU-frakties. het elders ver
der gebracht ? Verbouwingen ? Aan-
passingswerken ? 
We vernamen het graag, om ons dos
sier aan te vullen. 
Ons adres : Nijverheidsstraat 72 te 
9950 Waarschoot, tel. 091/77.33.78. 
Op provinciaal vlak werd het Oost
vlaams initiatief nagevolgd door de 
vier andere VU-frakties. 
De Antwerpse kollega, J. Brentjens, 
schreef onlangs dat er in zijn provin
cie nog hoop is op een gunstig resul
taat. 
In de Senaat werd het wetsvoorstel 
De Facq-Van Rompaey medeonderte-
kend door leden van alle andere frak-
ties. De in-overweging-neming werd 
gestemd op 27 februari 1975. 
In het Vlaanderen van vandaag en mor
gen moeten minder-validen overal bin
nen kunnen. Een ere-kwestie voor de 
Volksunie ! 

Fons Van Holderbeke, 
Provinciaal raadslid. 

DRIHGEND GEUIKE REHANDELING 
VAN ALLE GEHANOIKAPTEN! 
Van een lezer kregen we een bijdrage waarin gewezen wordt op mis
toestanden in de Vlaamse dovenscholen. Onze korrespondent zegt 
daarbij : 
« De Ouderkomitees van de de Vlaamse dovenscholen vragen hen te 
steunen in hun aktie tot een betere en juistere behandeling van al 
de gehandikapten. Indien er nu bezuinigingsmaatregelen nodig zijn 
moet dat zeker niet eerst gebeuren op de rug van de zwakste groep 
van de samenleving. Er moet eindelijk eens een beleid komen en niet 
een resem van gunstjes met de ene hand die dan met de andere hand 
teruggenomen worden ». 

Een paar sprekende voorbeelden : 

• Een 100% invaliede zestienjarige jongen, enig rechthebbend kind op 
kinderbijslag is geplaats in een instituut dat een dagvergoeding van 
400 fr. ontvangt per kind. Van die 400 fr. betalen de ouders het 2/3 
deel van de kinderbijslag en in het vervolg ook nog de tegemoetkoming 
aan gebrekkigen en verminkten min 500 fr. 
De Staat betaalt dus (zo gezegd) 400 fr. per dag, maar als we nu even 
gaan rekenen zien we iets heel anders. 
Kinderbijslag, Ie kind, per maand 1109,50 Fr. 
Leeftijdstoeslag 592!50 Fr! 
Bijkomende bijslag als minder-valide 3109,75 Fr. 

Totaal 4811^75 Fr. 
2/3 hiervan naar het Instituut = 3208 Fr. 
100% tegemoetkoming aan gebrekkigen en verminkten : 8004,50 Fr. 
Hiervan naar Instituut : 8004,50 Fr. — 500 Fr. = 7504,50 Fr. 
De ouders betalen dus maandelijks : 3208 + 7504,50 = 10712.50 Fr. 
Dit is per dag 10712,50 Fr. : 30 = 357 Fr. 

De Staat betaalt dus voor deze jongen : 400 Fr. — 357 Fr. = 43 Fr. 

# En wat nu te zeggen over een weduwe met twee zwaar gehandikapte 
kinderen die ook ouder zijn dan 14 jaar. Wat moet die vrouw elke maand 
voor één van die kinderen betalen ? 
Wezenbijslag per maand 3443,75 Fr. 
Leeftijdstoeslag 592,50 Fr. 
Bijkomende bijslag als minder-valide 3109,75 Fr. 

Totaal 7146,00 Fr. 
2/3 hiervan naar het Instituut = 4764,00 Fr. 
75% tegemoetkoming aan minder-validen = 4271 Fr . 
Naar Instituut : 4271 Fr. — 500 Fr. = 3771,00 Fr. 
Deze weduwe betaalt maandelijks:4764 Fr. + 3771 Fr. = 8535 Fr. 
Dit is per dag : 8535 Fr. : 30 = 284,50 Fr. 

De Staat betaalt dus voor deze jongen : 400 — 284,50 = 115,50 Fr. 

Voor deze jongen heb ik de tegemoetkoming aan gebrekkigen en ver
minkten berekend aan 75% ofschoon zijn percentage invaliditeit zeker 
hoger ligt. 
Om nu duidelijk te zien hoe goed de ouders van zwaar gehandikapten 
worden geholpen gaan we even terug naar het eerste voorbeeld en 
veronderstellen dat die jongen maar licht gehandikapt is, zodat hij niet 
in aanmerking komt voor verhoogde kinderbijslag en geen recht heeft 
op de tegemoetkoming aan gebrekkigen en verminkten. In dit geval is 
de berekening als volgt : 
Kinderbijslag per maand Ie kind 1109,50 Fr. 
Leeftijdstoeslag 592,50 Fr, 

Totaal 1702,00 Fr. 
2/3 hiervan naar het Instituut = 1135,00 Fr. 
Per dag is dit : 1135 Fr. : 30 =37 Fr. 

Voor deze licht gehandikapte betaalt de Staat bij : 400 — 37 = 363 Fr. 

En onze korrespondent besluit : 
« Langs de verschillende nieuwsmedia kan men dikwijls horen, zien en 
lezen dat er in België heel veel wordt gedaan voor de gehandikapten. 
Laat u echter geen zand in de ogen strooien, want wanneer men aan de 
hand van een paar praktische voorbeelden gaat rekenen, komt men tot 
de vaststelling dat er maar bitter weinig gedaan wordt, om niet te 
zeggen dat de gehandikapten het slachtoffer zijn van hetgeen de 
nieuwsmedia ons meedelen. 

Wij vragen niet kosteloos op een internaat te kunnen zitten maar een 
gelijke behandeling voor iedereen. 
Ons standpunt : een gelijke prijs per dag voor iedere gehandikapte die 
in een instituut opgenomen wordt, en dit alleen voor de dagen dat hij 
in het instituut is. Dit is de enige mogelijke demokratische oplossing 
voor al de gehandikapten in welke situatie zij ook verkeren ». 

Validen en minde^validen betogen samen voor « menselijke toegangen » tot de Antwerpse metro.. 
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Op woensdag 26 maart verdedigde Wim 
Jorissen in de Senaat zijn wetsvoorstel 
voor de afschaffing van het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen. Hoewel alle 
partijen dit herhaaldelijk beloofden werd 
het voorstel door de meerderheid van 
CVP en PW afgewezen. Nochtans was de 
argumentatie van senator Jorissen in
drukwekkend. We laten ze hierbij volgen. 

BELOFTE VAN TINDEMANS 

Het is tot onze eigen verbazing dat we het 
wetsvoorstel tot afschaffing van het on
derzoek naar de bestaansmiddelen in het 
pensioenregime der zelfstandigen nog 
moeten verdedigen. 
We zeggen tot onze eigen verbazing, om
dat onze huidige eerste-minister toen hij 
nog minister van Middenstand was de 
afschaffing vast beloofde, hier in de Se
naat, al meer dan 2 jaar geleden en wel 
op 14 december 1972. 
Hij had zefs de lef ons uit te dagen. 
Want toen hij gezegd had dat het een 
fout was in de pensioenwetgeving van de 
zelfstandigen dat het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen nog niet was afgeschaft 
zei hij letterlijk wat volgt : 
« Ik vraag u ervoor te zorgen dat een van 
de eerste daden van de volgende rege
ring erin zou bestaan die Schönheitsfehler 
weg te werken opdat meer rechtvaardig
heid zou heersen, ook voor die mensen. 
Ik reken erop dat ook u de amendementen 
zult goedkeuren die de regering op dat 
ogenblik zal indienen. Ik wil vandaag die 
afspraak met u graag maken ». 
Tot daar de huidige eerste-minister. 
Die volgende regering, dames en heren, 
was de regering Leburton. 
Wij hebben toen nooit de eer gehad over 
die amendementen van de heer Tindemans 
te stemmen. 

Thans voert hij zelf de regering aan. 
Hij zou nu mijn wetsvoorstel, dat zijn be
loften inlost, moeten op applaus onthalen 
en de minister van Middenstand moeten 
vragen het geestdriftig te stemmen. 
Ik hoop dat de geachte minister van Mid
denstand die mentale omschakeling on
dergaan heeft sinds 22 januari toen hij 
de fout beging in de Kommissie van Mid
denstand tegen rnijn voorstel gekant te 
zijn. Vi«r*>«% 'j5w>T.:.«''vj 

2 X ALGEMENE VlÉfelNGSBELOftl^"^^^ 

En nochtans hebben alle partijen bij de 
verkiezingen van 1974 die afschaffijpg be
loofd. 
Meer zelfs, reeds bij de verkiezingen van 
1971 stond deze eis bij de kiesbeloften 
van alle partijen. 
Bij de CVP las men het toen in het 2de 
hoofdstuk van hun program Onder de ru
briek « Uitkeringen van Sociale Zeker-
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Tot einde van deze maand kunnen de aanvraagfor
mulieren voor een studietoelage hoger onderwijs 
ingediend worden. 
Wiie kan een studietoelage aanvragen ? 
a) Een studietoelage voor een eerste studiejaar 

kan aangevraagd worden door 
— wie tijdens het laatste jaar sekundair onder

wijs minstens 60 % van de punten behaald 
heeft ; 

— wie voor het laatste jaar sekundair onderwijs 
geslaagd is voor de Centrale Eksamenkom-
missie ; 

— wie houder is van bepaalde bekwaamheids
attesten of geslaagd is in bepaalde toela-
tingseksamens, toegang gevend tot het hoger 
onderwijs. 

b) Een studietoelage voor een tweede of volgend 
studiejaar kan aangevraagd worden door 
— wie het vorig studiejaar met vrucht heeft 

beëindigd ; 
— wie geslaagd is voor het vereist eksamen bij 

de Centrale Eksamenkommissie. 
Financiële voorwaarden 
Er is een onderzoek naar de bestaansmiddelen van 
de alleen levende kandidaten of van het gezin 
waarvan hij/zij deel uitmaken. In aanmerking komt 
het laatste inkomen dat door de belastingsdiensten 
nagezien werd. 
Het maksimum toegelaten netto belastbaar inkomen 
ligt als volgt : 

a) Kandidaten die tijdens het schooljaar 1971-72 
een beurs genoten van het Nationaal Studie
fonds : 

— kandidaat leeft alleen : 136.500 fr ; 

— kandidaat maakt deel uit van een gezin waar
van het gezinshoofd 1 persoon ten laste 
heeft : 182.000 fr (gezinsinkomen) ; indien 
2 personen ten laste zijn : 238.875 fr ; voor 
elke bijkomende persoon ten laste : plus 
68Ü50 fr. 

b) Kandidaten die niet behoren tot hogervermelde 
kategorie : de vier bedragen uit vorige para
graaf zijn dan resp. 146.250 fr, 195.000 fr, 
255.938 fr en 73.125 fr. 

Aanvraag 

Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 1 mei 1975 
toekomen bij de Dienst voor Studietoelagen, 
Koningsstraat 138 (4e verdieping), 1000 Brussel. 
Wie ambtshalve geen formulier toegezonden kreeg, 
kan er een aanvragen op de Dienst voor Studie
toelagen of op het sekretariaat van zijn/haar on
derwijsinrichting. 
Inlichtingen i.v.m. het inkomen worden rechtstreeks 
gevraagd aan het ministerie van Financiën. Na 
oktober 1975 zal aan de kandidaat de uitslag van 
het vorig studiejaar gevraagd worden, alsmede de 
bevestiging van de inschrijving in de betreffende 
onderwijsinrichting. 

Cw. 

IDOKUMENTATIE 

heid b) Zelfstandigen : « Afschaffing van 
het onderzoek naar de bestaansmidde
len ». 
Bij de PVV onder het 6de hoofdstuk : Mid
denstand onder de rubriek « op sociaal 
vlak » de tekst « Afschaffing van het on
derzoek naar het beroepsinkomen ». 
Bij de BSP de volgende tekst : « wat de 
zelfstandigen aangaat heeft de evolutie 
van opvattingen en feiten er ons toe ge
bracht te vragen dat o.a. een einde zou 
worden gemaakt aan het onderzoek naar 
je bestaansmiddelen ». 
Dit waren beloften in 1971. WIJ zijn thans 
1975. 
De bedragen voor de vrijstelling zijn wel 
verhoogd tot 40.000 en 50.000 frank naar
gelang het om alleenstaanden gaat of om 
echtparen en het is afgeschaft voor de 
zelfstandigen die vanaf dit jaar, van 1 ja
nuari 1975 af met pensioen gingen of 
zullen gaart. Maar het bestaat nog altijd 
voor de anderen. Die anderen zijn de 
ouderen. 

HOE OUDER, 
HOE SLECHTERE BEHANDELING 

En hoe ouder ze zijn, hoe zwaarder dit 
onderzoek speelt. 
Wie geboren is vóór 1892, is er de moge
lijkheid dat hij niets kan trekken, wie ge
boren is in 1900 kan zich tevreden moeten 
stellen met 23/45e, wie geboren is in 
1905 met 38/45e. 
Kortom de oudsten, die volgens de sta
tistieken het meest hulpbehoevend zijn 
krijgen het geringste pensioen of hele
maal niets zo het onderzoek naar de be
staansmiddelen ongunstig uitvalt. 

ONRECHTVAARDIG 

Dit onderzoek nu is onrechtvaardig : 
1. Omdat het pensioenregime van de zelf
standigen het enige is waarin het bestaat 
en de zelfstandigen hebben daarbij een 
lager pensioen dan ambtenaren, bedien
den of arbeiders. 
2. Omdat het zuiver willekeurig is. Het 
treft degenen die onroerende goederen 
bezitten ; roerende goederen kunnen wor
den weggemoffeld. Wie meer bezit kan 
meer trekken dan wie minder bezit, zo 
hij zijn bezit kan wegmoffelen. De land
bouwers vooral, die thans toch de armste 
bevolkingsgroep zijn, worden hier het 
eerste slachtoffer. 
3. Omdat het moreel niet opgaat dat de
genen die wat gespaard hebben gestraft 
worden. 
4. Omdat de regeringspartijen de afschaf
fing van het onderzoek naar de bestaans
middelen voor degenen die van 1 januari 
1975 af pensioengerechtigd zijn propagan-' 
distisch hebben voorgesteld als de af
schaffing van het onderzoek voor ieder
een. Vele oudjes voelen zich nu bedrogen 
en andermaal in de steek gelaten. 

AFNEMENDE UITGAVE 

En dan kan men de vraag stellen over 
welk bedrag het nog gaat ? 
Naar de minister in de Kommissie zei om 
1 miljard 700 miljoen in 1975 en daarna elk 
jaar ongeveer 200 miljoen minder omdat 
oudere mensen niet blijven leven. 
Voor 1976, het eerste jaar dat wij het 
vragen zoals tot uiting komt in ons amen
dement, zou het dus om 1,5 miljard gaan, 
in 1977 om 1,3 miljard, in 1978 om 1,1 mil
jard, in 1979 om 900 miljoen en zo verder 
in dalende lijn. 
Volgend jaar zullen we een Rijksmiddelen
begroting hebben van over de 800 mil
jard. 
Is dan die uitgave overdreven opdat de 
Staat ze zou voor zich nemen ? 
Is dit te veel om : 
1. Een belofte van alle partijen. 
2. Een persoonlijke belofte van de eerste-
minister en 
3. Een rechtvaardige zaak te verwezenlij
ken ? 
Wij menen dat de Staat deze uitgave op 
zich moet nemen en volledig. 
Waarom ? 
1. Omdat het niet opgaat de groep zelf
standigen en landbouwers die van jaar 
tot jaar vermindert daar hun beroep van 
langsom minder levenskansen biedt steeds 
hogere lasten op te leggen. Dit is onjuist 
en onrechtvaardig. De financiering van 
het pensioen per maatschappelijke groep 
behouden zou slechts rechtvaardig zijn zo 
deze groep steeds hetzelfde percent van 
de bevolking blijft vertegenwoordigen. Dit 
is niet het geval. 
2. Daar het hier gaat om een uitgave die 
van jaar tot jaar vermindert, over vijf jaar 
nog een derde zal zijn en over tien jaar 
praktisch tot nul zal herleid worden. 
Om al deze redenen hopen we dat de Se
naat ons voorstel zal willen goedkeuren 
en dat de geachte minister de beloften 
van alle partijen en de formele belofte 
van de eerste-minister zal willen uitvoe
ren. 
De oudere zelfstandigen zouden ons allen 
dankbaar zijn. 
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hintastische abonnementenslag in het arrondissement Aalst 

WOORDEN WEKKEN, 
MAAR VOORBEELDEN TREKKEN! 
Het arrondissement Aalst is een van de trouwste en meest soliede 
bastions van het Vlaams-nationalisme, en dit sedert vele jaren. De 
Volksunie beschikt er over een strijdbaar kader en een ruime volkse 
aanhang. 
In verhouding tot het aantal VU-kiezers en tot de bevolking in haar 
geheel kent ons weekblad « Wij » in dit arrondissement zijn sterkste 
verspreiding en ook zijn hoogste percentage trouwe abonnees. Ondanks 
die reeds hoge score hebben de mannen (en vrouwen !) van Aalst er 
dit jaar noc een dik pak nieuwe abonnees aan toegevoegd. Arrondisse
menteel voorzitter Bert De Cremer en zijn mensen wilden nu eens 
zwart op wit bewijzen dat het kan, als men maar echt wil en de zaken 
grondig aanpakt. En ze hebben het bewezen ! 
Omdat woorden wel wekken, maar voorbeelden trekken, gingen wij 
even praten met de twee meest ondernemende wervers : Bert De Cre
mer zelf en mevrouw Georgette Martens-De Kegel, sinds 1974 volks
vertegenwoordiger voor het arr. Aalst, maar al twintig jaar lang een 
van de meest dinamische vrouwelijke militanten van de VU. Toen wij 
vorige woensdag met hen gingen praten had Bert De Cremer voor dit 
Jaar al 209 nieuwe abonnees geworven, en Georgette De Kegel al 114. 
Je moet het maar kunnen ! 

dus ook voor ons blad. Ik bracht 
de zaak te berde op ons arron
dissementeel bestuur en vroeg 
aan elkeen minstens 5 nieuwe 
abonnees te werven. Ik had enige 
moeite om onze mensen daarvoor 
« warm » te krijgen : ze hebben 
al zoveel diverse aktiviteiten te 
verzorgen, zie je. Ik nam het ech
ter op mijn krachten en besloot 
in alle stilte een klinkend voor
beeld te geven om te bewijzen 
dat er wel degelijk resultaten te 
halen zijn, als men maar wi l . 
In mijn gemeente, Denderhoutem, 
begon ik ermee. In twee week
ends ti jd maakte ik daar 24 nieu
we « Wij «-abonnees. Op het vol
gend arrondissementeel bestuur 
liet ik dat zo langs mijn neus weg 
eens horen, en het spel zat op 
de wagen. Richard De Grom van 
Welle zei dat hij er m Welle ook 
15 zou bijmaken, en Staf Scheir-
linck nam de uitdaging eveneens 
aan, evenals de anderen. Ik moet 
erbij zeggen dat Staf reeds • ge
rodeerd » was, want hij was mijn 
gezel bij mijn eerste uitstap in 
Denderhoutem. 

Ik besloot de werving over heel 
het arrondissement eens terdege 
te organiseren. Ik had immers na 
die eerste proef ervaren, dat het 
wel degelijk vlot gaat, ais men 
er maar behoorlijk zijn werk van 
maakt. Ik ben dan dag aan dag 
post gaan vatten aan mijn tele
foon, om het hele kader van het 
arrondissement te sensibiliseren 
Ik besefte daarbij heel goed dat 
ik de anderen maar kon aanspo
ren er werk van te maken in de 
mate dat ik zelf het voorbeeld 
zou geven. 

" Wil ' • Hoe ging je daarbij te 
werli, wat was uw metode ? Een 

« Ik ben zinnens - zegt Bert De 
Cremer « het absolute persoon
lijke rekord dit jaar te breken in
zake abonnementenwerving. IVIen 
heeft me op het sekretariaat ver
teld dat dit tot nogtoe op naam 
stond van Jef Vinex uit Erps-
Kwerps die er in 1972 niet min
der dan 207 op zijn naam schreef. 
Welnu, ik kan u vertellen dat ik 
er momenteel reeds 209 op mijn 
palmares staan heb, en, daar ko
men er zeker nog ee ndertigtal 
bij in de komende dagen I ». 

' Wij '•. Een fantastische persoon
lijke prestatie, Bert. Hoe l<wam 
jij ertoe dit jaar zo'n formidabele 
inspanning te leveren ? 

DE CREMER : Wel,' u weet dat 
het Partijbestuur enkele maanden 
geleden een oproep deed om dit 
jaar een extra-inspanning te leve
ren voor de abonnementenwer
ving, gezien de moeilijke finan 
ciële toestanden voor de pers en 

paar honderd nieuwe abonnees 
maken is immers geen sinecure ' 

DE CREMER • Ik gi/ig in de ar-
rondissementele dokumentatie na 
wie er, sinds 1968, ooit abonnee 
was geweest en het nu niet meer 
was om welke reden dan ook. Ik 
legde aldus een namenlijst aan 
voor heel ons arrondissement, en 
bezorgde aan elke afdeling de 
namen van de mensen die zij 
konden bezoeken. Om zeker te 
bekomen dat dit ook werkelijk 
zou gebeuren, belde ik gewoon
lijk na enkele tijd een bestuurslid 
van die afdeling op en vroeg hem 
samen met mij op stap te gaan. 
Het ging biezonder vlot op die 
manier. Ongeveer 8 a 9 mensen 
op de 10 die wi j bezochten, abon
neerde zich. Ik schat dat van mijn 
hele oogst aan nieuwe abonnees 
ongeveer 70 % gerekupereerdeii 
zijn, mensen dus die ooit vroeger 
abonnee waren, en ongeveer 
30 % totaal nieuwe abonnees 
Het ging merkelijk vlotter dan ik 
had durven denken. Je kan niet 
geloven hoe blij de mensen zijn 
nog eens iemand van de partij 
op bezoek te krijgen en daarmee 
eens honderuit te kunnen praten. 
Voor een arrondissementsvoorzit
ter is zo'n toernee huisbezoeken 
ook ongelooflijk leerzaam. Ik ge
loof dat het voor de hele partij 
biezonder heilzaam zou zijn als 
het huisbezoek weer op grote 
schaal in eer zou worden her
steld. Dat is de allerbeste meto
de om werkelijk kontakt te heb
ben met het volk en om te ver
nemen wat er onder de mensen 
werkelijk leeft, wat zij verwach
ten van de partij. 
" WIJ • : Uw huisbezoeken si
tueerden zich tijdens de voorbije 
twee maanden vooral. Wat ving 
je daarbij vooral op onder onze 
mensen ? 

DE CREMER : In tegenstelling 
met wat je waarschijnlijk denkt, 
ving ik nagenoeg geen klachten 
op over het blad. Eén enkele me
neer vond het « te volks », en 
dat terwijl men soms hoort ver
tellen dat het « te intellektueel » 
zou zijn. Nochtans hebben wij in 
ons arrondissement een zeer 
volks publiek. 
Het is een kwestie van solidari
teit. De mensen beseffen heel 
goed dat je aan ons weekblad 
niet dezelfde eisen mag stellen 
als aan een publikatie waar mil
joenen tegenaan gegooid worden. 
Waar het, mijns inziens, op aan
komt is dat zij in het blad de 

hartslag voelen van de aktieve 
Vlaamse beweging. En in de mate 
dat de Vlaamse strijd aktiever 
wordt gevoerd, grijpen ze greti
ger naar ons weekblad Het hangt 
allemaal aan mekaar vast zijn 
ze minder tevreden over stand
punten en akties van de partij, 
dan « wreken » sommigen zich 
soms (tijdelijk) door een jaar het 
blad op te zeggen. Voor de mees
ten IS « Wij » werkelijk de ema
natie van de partij. 
Ik kan u in dat verband zeggen 
dat de abonnementenwerving de 
jongste maanden vrij vlot ging 
omdat de brede lagen van de VU-
sympathisanten tevreden waren 
over de wijze waarop de partij 
optrad : aktief in het parlement 
op diverse terreinen, maar ook 
daarbuiten. En dat laatste was de 
jongste jaren misschien wel een 
ietsje te veel verwaarloosd. 

« WIJ » Zo te zien werd het 
voor u een biezonder leerzame 
werfkampanie ? Wat is eigenlijk 
de prikkel geweest voor u om er 
zo energiek op los te vliegen ' 

DE CREMER Zoals reeds ge
zegd, de uitdaging aan ons eigen 
arrondissementsbestuur. Maar ik 
was er ook van overtuigd dat het 
nodig was Wij mogen onze pers 
in de huidige moeilijke omstan
digheden met m de steek laten, 
dat zou een ramp zjjn. En ik moet 
zeggen dat een tweetal speeches 
die Wim Jorissen enkele tijd ge
leden hier in ons arrondissement 
kwam houden, voor mij de door
slag hebben gegeven Ook Wim is 
trouwens een man die het niet 
alleen zegt, maar het ook DOET. 
En daar komt het steeds weer op 
aan : het goede voorbeeld te 
geven ' 

«WE MOESTEN MEER 
OP HUISBEZOEK GAAN » 

Toen in de Kamerfraktie van de 
Volksunie afgesproken werd dat 
elk kamerlid dit jaar zou zorgen 
voor 15 nieuwe abonnees, dacht 
Georgette De Kegel Cnochtans een 
doorwinterde militante, wellicht 
juist daarom) « amaai, dat is 
veel ». Maar een afspraak is een 
afspraak voor haar, en dus begon 
zij er diezelfde avond reeds werk 
van te maken. 
« Ik wist » zegt ze « dat er de vo
rige jaren reeds heel wat werk 
was geleverd inzake abonnemen
tenwerving in het Ninoofse. Daar
om dacht ik dat het niet zo ge
makkelijk zou gaan. Ik begon met 
een lijst aan te leggen van mo
gelijke kandidaten ; mensen die 
vroeger al eens abonnee waren, 
maar door allerlei omstandighe

den wegvielen, en ook leden van 
ons ziekenfonds «Priester Daens» 
die misschien wel een abonne
ment zouden willen nemen. Ik 
vroeg op het sekretariaat een we
kelijkse portie proefnummers aan 
en ging dan aan het werk. Twee 
weken na elkaar stuurde ik naar 
de uitgekozen adressen een proef
nummer, en de derde week ging 
ik dat proefnummer zelf dragen. 
Ik praate daarbij eens over de 
VU en de Vlaamse beweging in 
het algemeen met de mensen en 
het resultaat was in 9 van de 10 
gevallen dat ik met een nieuw 
abonnement buiten kwam. Het 
waren natuurlijk geselekteerde 
adressen, maar toch. Ik ben er 
van overtuigd dat wij duizenden 
abonnees over heel Vlaanderen 
zouden bijwinnen als men eens 
een jaar in heel de partij zo zou 
te werk gaan. En wat ik daarbij 
heb ondervonden is dat de men
sen ongelooflijk gelukkig zijn als 
ze eens vrijuit kunnen praten 
over wat hen interesseert met 
iemand van de partij. Wij moesten 
allemaal veel sistematischer op 
huisbezoek gaan bij onze mensen. 
Ons gesprekje met Georgette, mi
litante en volksvertegenwoordi
ger, was van korte duur. Zij 
moest dringend naar een begrafe
nis en daarna weer dienstbetoon. 
Mensen zoals zij zijn het onbe
taalbare levende kapitaal van een 
partij als de Volksunie. 

B.T. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
KNS-VOORSTELLING 

Traditiegetrouw • brengen de 
Antwerpse KNS-atrteurs een jaar-
iljl<se opvoering voor VU-arr. Ant
werpen. Voor de opvoering van 
de muzil<a!e klucht « Trijntje van 
Saardam », op dinsdag 27 raei 
e.l<. te 20 u. (KNS-Antwerpen), is 
het zodoende geraadzaam en 
sterl< aanbevolen, uw plaats(en) 
nu te bespreken. Richt u best 
rechtstreeks tot onze centrale 
kaartenverkoopdienst : VU-Stads-
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwer
pen (36.84.65), alle werkdagen 
tussen 9 u. 30 en 16 u. 
VLAAIVIS NAT. ZANGFEEST 

Kaarten voor het 38ste VI. Nat. 
Zangfeest, op zondag 25 mei in 
het Sportpaleis te Antwerpen om 
14 u. 30 onder het motto « Brus
sel Halt ! » kunt u nog bestellen 
of afhalen op het VU-stadssekre-
tariaat, Wetstr. 12, Antwerpen 
(36.84.65) of rechtstreeks op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr. 30-
32, Antwerpen (37.93 92). (Beide 
gesloten op zaterdag). 
ROUW 

VU-arr. bestuur en raad betui
gen hun innige deelneming aan 
hun geachte arr. raadskollega en 
mevr. Luc Deheusch (Niel) bij het 
overlijden van hun geliefde vader 
K.L. Deheusch. 

ANTWERPEN (Stad) 
REKLAIVIES 

Voor reklames in het blad «Wij» 
gelieve rechtstreeks te tel. naar 
de redaktie «Wij., 02/217.97 98, 
waar u alle gewenste inlichtingen 
verkrijgen kunt. 
ARR. KONGRES 

Oproep aan de leden om in zo 
groot mogelijk aantal het arr. kon-
gres bij te wonen op zaterdag 
en/of zondag 18 en 19 april. 
Plaats en uur, zie in arr. medede
lingen. 
BAN DE AFVAL 

Onze vroegere oproepen om pa
pier, karton en flessen op te spa
ren moeten we voorlopig opschor
ten, wegens gebrek aan bestel
wagen om het op te halen bij on
ze leden. Van zo haast we een 
andere bestelwagen hebben her
halen we onze oproep. 
DIENSTBETOON 

Alle werkdagen op het sekreta-
riaat, Wetstr. 12, vèn 9 tot 16 u. 
30 Wil u echtsr dadelijk, of zo 
snel mogelijk geholpen worden, 
kom dan telkens op maandag, dart 
treft u bij ons een volksvert. eft 
prov. rsaaelld aart tussaa 16 eft 
1» u. 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

In onze afdeling worden de sta
tutaire hestuursverkiezlngen ge-
hoiJ(fen op*̂  donderdag 26 Junf. Le^ 
den in het bezit 'van een ildkaart 
1975 en reeds vDörkomende op de 
ledenlijst voor 1974 hebben stem
recht. Z» moeten natuurlijk in 
Antw. Stt4~ wonen. Kandidaturen 
moeten schriftelijk gericht wor
den aan het sekretariaat vóór St 
mei Langs het pdresgerichte kon-
taktblad wordt elk lid nog verwit-

•«gd. 

BERCHEM 
' kNS-VOORSTELUNG 

Ingericht door het arr. bestuuf 
5» Antwerpen op 27-5 (dinsdag) In 
l ' i KNS-Antwerpen. Opgevoerd wordt 
* * « Trijntje van Saaraam •. Bestel 

& nog spoedig uw kaarten. 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Op zondag 25 mei in het Ant

werps Sportpaleis, onder het mot
to « Brussel Halt 1 ». Nog prima-
kaarten — eerste rijen aan 150 fr. 
— te verkrijgen bij afd. penningm. 
André Filliers, Statiestr. 9, Ber-
chem (tel. 39.24.28). 

BOOM 
AANGIFTE 
PERSONENBELASTING 

Elke 1ste en 3de donderdag van 
de maand vanaf 20 u. staat P. 
Coppens (expert boekhouder) ter 
beschikking voor alle mensen 
welke moeilijkheden ondervinden 
bij het Invullen van hun aangifte. 
Lok. Nele, Antwerpsestr. 120, tel. 
88.05.03). Ook thuis is hij te be
reiken iedere avond na 19 u., tel. 
88.36.20. 

BORGERHOUT 
NIEUWE SCHEPEN 

Als gevolg van het overlijden 
van schepen Juul Dillen, werd ons 
gemeenteraadslid Dirk Stappaerts 
tot schepen gekozen met 17 stem
men op 27 bij 10 onthoudingen. 
Dirk Stappaerts (36) is de zoon 
van de heer Bernard Stappaerts, 
sekretaris van het verbond van 
Vlaamse kultuurverenigingen. Hij 
studeerde aan de RUG en behaal
de er de graad van licentiaat in de 
Germaanse filologie. Thans is hij 
leraar aan het Kon. Ateneum te 
l\/Iortsel. Hij is ook hoofdredak-
teur van onze « Borgerhoutse Tij
dingen ». Proficiat ! 
MOTIE SCHAARBEEK 

De gemeenteraad van Borger
hout keurde een motie goed 
waarbij de handelwijze van burge
meester Nols te Schaarbeek 
wordt afgekeurd. Een interessant 
en niet te vergeten bijzonderheid: 
alle gemeenteraadsleden keurden 
deze motie goed behalve senator-
gemeenteraadslid John Van den 
Eynden, fraktieleider van de BSP 
in de gemeenteraad, die meende 
dat hij hier moeêt tegenstemmen, 
zelfs wanneer de overige socialis
tische kollega's gemeenteraadsle
den zijn negatieve houding niet 
volgden... hetwelk wij van de so
cialisten helemaal niet gewoon 
zijn ! Moet de b. sen. Van den 
Eynden bepaalde Waalse en Brus
selse vrienden naar de mond pra
ten ? We willen het wel geloven 
en zullen dit ten gepasten tijde 
aan de Borgerhoutse bevolking te
rug in herinnering brengen. 
WENSEN 

We wensen RIa en Gesar Spt-
taels oprecht ^ l i i k bij de ope
ning van « Huize MaTpertus » ge
legen te Borgerhout. Gen. Eisen-
howerlei 19. Moge de • Malper-
tuur » een oatmoetingscentruin 
warden voor onze leden, slmpaö-
saiiten en vrienden. 
KNS-VOORST£LUNÖ 

De arr. KNS-vöOrsteHlng gaat 
door op dinsdag 27 mei a.s. met 
de opvoering van « Trijntje van 
Saardam •. Hat wordf zeals onze 
Preud'homme-avond vorig jaar in 
de KVO een grandioos sukses. Be
stel nu reeds uw kaarten bij ons 
arr. bestuurslid Hugo Andries, 
Tumhoutsebaan 116, tel. 36.59.67. 

BORSBEEK 
KOLPORTAGE 

Op zaterdag 12 april (vandaag) 
zal gekolporteerd worden met het 
weekblad « Wij • in de A. Van 
Putlei en zijstraten. Een radiowa-
gen zal voor de nodige propagan-

ARR. VU-KONGRES . ANTWERPEN 
30. ZATERDAG 19 APRIL 1975 van 14 tot 17 u. 

Zaal ALPHEUSDAL (Williotstr., Berchem) 
— Referaten en besprekingen : 
Sektie A, Gewestplan : voorz. P. Doevenspeck (fraktievoorz. 
provincieraad). 
Sektie B, Haven : voorz. G. Bergers (gemeenteraadslid). 
Sektie C, Universiteit Antwerpen : voorz. H. Coveliers (nat. 
VUJO-voorzitter). 
ZONDAG 20 april 1975 van 10 tot 13 u. 
Zaal ARENBERGSCHOUWBURG (Arenbergstraat, Antwerpen) 
Verslag sektievergaderingen. 
Stemming van de resoluties. 
Slottoespraak door Partijbestuurvoorzitter Hugo Schiltz. 

da zorgen. Bijeenkomst bij R. De 
Belder, Eksterlaar 162. 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

Graag zou de Volksunie te Bors-
beek voortdoen met akties zoals 
het verspreiden van « De Voor
post », allerlei pamfletten en af
fiches, het opkuisen van plantsoe
nen en parkings, het beleggen 
van voorlichtingsvergaderingen, 
enz. Maar het papier is duurder 
geworden en de posttarieyen zijn 
gevoelig verhoogd. Daarom houdt 
het afdelingsbestuur een financi
ële mobilisatie. Mocht u iets kun
nen en willen bijdragen, gelieve 
dan te storten op rekening nr 
403-5009931-51 van VU-Borsbeek. 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Overstelpt door de aanvragen 
moeten we ons dienstbetoon uit
breiden. We zullen dus in het ver
volg ter uwer beschikking zijn te
gelijkertijd in alle 5 wijken van 
de gemeente, dus op een vast 
adres voor altijd en vanaf nu. 
Volksvert. Goemans zal ons ook 
in het vervolg weer bijstaan met 
raad en daad, maar alléén hij zal 
telkens in een andere wijk zitten. 
Dit wordt dan telkens bekend ge
maakt onder het afdelingsnieuws. 
Eens dat u deze regeling gewoon 
bent, zult u zien hoe praktisch 
het is. 

Adressen : Voor het centrum : 
café Vogelzang, Miksebaan 25 
(Rik Decleir) ; wijk Kaart : café 
Boerke, Rustoordlei (Monika Ver-
ijke-Deschepper) ; Polygoon : ca
fé Hovenier, Bredabaan 810 (Stan 
Van Looveren) ; Bethanië : café 
Oud-Belnië, Pauwelslei 184 (Roger 
Vanthillo) ; Mariaburg : café Cy
cle, Kapelsestwg 364 (Jaak De-
cru). Telkens de 1ste donderdag 
van de maand van 20 tot 21 u. 30. 

BROECHEM 
38ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

In het gewesteijk IJzerbede-
vaartsekretariaat zijn vanaf heden 
kaarten te bekomen van 50, 100 
en 150 fr. Er kan tevens inge
schreven worden voor de autobus
sen die zullen ingelegd worden. 
Wacht niet te lang — bestel voor
al tijdig uw kaarten voor 't eerst
volgende Vlaams Nationaal Zang
feest onder het motto • Brussel 
Halt of Brussel valt •. Sekr. WIm 
Duys, Abjslelaan 9, tel. 85.53.98. 

BURCHT 
ROUW 

Na een korte maar pijnlijke zfek. 
te overleM op 25 nf»aart op 54-
jariöe leaftljd de h. Jules Der-
veaux. A1& leraar lichamelijke op
voeding en kinesitherapeut kwam 
Wj met véle mensen in k o n t ^ en 
bracht al io meerdere opmerkin
gen en wönsen van de Inwoners 
op de vergadering te berde, 
wat onz^ afdelirtg ten ^>ede 
kwam. 

Aan o r ie arr. voorz. en sche
pen O. Meyntjens, schoonbroer 
van de hi Jules Derveaux en de 
familie bftKlen wi j onze oprechte 
deelnemir^è aan n a m ^ » . i^ tf(te- , 
ling. , * - • ' ^ • * ^ ^ « l » l ' % < ' 
DIENSTBETOON ^ 4 - ^ ^ « ^ ^ V ; ' 

Velen onder u hebben reeds hun 
belastingsaangifte ontvangen. In
dien u met het invullen ervan een 
of ander probleem zou hebben, 
kunt u steeds bij Iemand van het 
bestuur terecht, die u daarbij zal, 
kunnen helpen. Aarzel niet hier
van gebruik te maken, we zijn er 
ook voor u ! 

DEURNE 
KONTAKT 

Al onze « Wij - lezers, leden 
en simpatlsantën zijn steeds wel
kom op onze wekelijkse kontakt-
avond (steeds donderdag) in ons 
lok. Trefpunt, Tumhoutsebaan 28. 

DUFFEL 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Miei Vanlangendonck heeft zit-
dag op maandag 14 april van 19 
tot 19 u. 30 in het Gildenhuis, Sta-
tionsstr. 

KflLcnoeR 
APRIL 

12. 

12. 

12. 

12. 
13. 

14, 
18. 
18. 

19. 

19. 

23. 
25. 

25. 

26. 

26. 

27. 

Borsbeek : Kolportage met « Wij » in de Van Putlei en 
omliggende. Samenkomst om 10 u. bij R. De Belder, Ek
sterlaan 162. 
Deume : VUJO-ontmoetIngspartIj « DJ Seagull Drive In 
Show ». Inkom : 30 fr. 
Hemiksem : VU-lentebal. Inkom : 50 fr. 
Herentals : Ledenfeest In cafetaria. Scheppersinstituut. 
Herentals : Ledenfeest in zaal der < Zuid-Kempische 
werkplaatsen », Stwg op Herenthout 136. Orkest : Do 
Gommer. Uitgebreid koud buffet voor 165 fr. Plaatsbe
sprekingen : 014/21.34.85 - 014/21.60.27. 
Leest : Groot VU-lentebal, zaal Cecilia, met het orkest 
Sound One. 
Wijnegem : « Een avond met Jef Burm » in de « Schuur » 
Wommelgemsestwg 16A, om 20 u. Inkom : 80 fr. 
Zwijndrecht : VU-afdelIngsbal. 
Hoboken : Werftocht wijk Meerlenhof. Verzamelen om 
10 u. in Vlaams Nationaal Centrum, Steynstr. 85. 
Turnhout : Afdelingsbestuur In de Warande. 
Duffel : Arr. raad Mechelen. 
Merksem ^ Vrouwen van Vandaag : Traditioneel etentje 
en gezellig samenzijn om 20 u. 30 in Tijl, Bredabaan 298. 
Mol : VUJO 1ste Vlaamse Jongeren Instuif in zaal De 
Koestal, Sluisstr. 178, om 20 u., met DJ Walter en Win
nie. 
Antwerpen : Arr. Kongres : Havenuitbreiding - Gewest-
planning - Universiteit Antwerpen. (Ook op 20 april). 
Borgerhout : Bodega-avond om 20 u. 30 in zaal Pax met 
de Vaganten en het Hammondorgel met Gaston Wau-
ters. Inkomkaarten bij de bestuursleden. 
Duffel : vu-dansfeest. ''•';3e'i£~ 
Ekeren : VU-bal in zaal Elks Thuys, Van de' WH^gaert-
plein 13 te Mariaburg om 20 u. 30. Orkest « The Para
diso's». Inkom 50 fr. Tombola-prijzen kunnen afgegeven 
worden bij de bestuursleden. 
Merksplas : Kant. vergadering In Breugelhof om 20 u. 
Boechout : « Vaandelinhuldiging + Kaas- en Wijnavond » 
om 20 u. 30 in « 't Kelderke » (meisjesschool), Jef Van 
Hoofplein. Inschr. bij bestuursleden : 75 fr. 
Kontich : VUJO-debatavond « Algemene Politiek », om 
20 u. in Thierbrauhof. 
Mortsel : Leden-lente-avond (kaa?avond) om 20 u. in 
zaal Atrium (Hof van Reeth). Formulier inzenden a.u.b. 
Boom : Dia-kwisavond + koude schotel, om 20 u. in 
lok. Nele, Antwerpsestr. 378. Inschrijving : 75 fr. 
Mol : VUJO : Gespreksnamiddag over « Legerhervor
ming » met sen. H. De Bruyne en Karel Van Reeth, om 
15 u. in zaal De Koestal, Sluisstr. 178. 
Herentals : Frans-Vlaanderen-avond : dia-, voordracht
en verbroederingsavond. Inrichting VUJO arr. Turnhout. 
In het cafetaria Scheppersinstituut, St-Jansstr, om 20 u. 
Merksem : Vrouwen van Vandaag organiseren een ge
leide wandeling door het Peerdsbos. Afspraak om 14 u. 
30 aan de Melkerij. 

EDEGEM 
DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen staan steeds 
bereid om u te helpen : Alfons 
Bollen, schepen, Koekoekl. 7, te l . 
84.49.43 ; Maurits Van Tongerloo, 
gemeenteraadslid, Leliênl. 62, te l . 
64.55.14 ; Lode Van Vllmmeren, 
KOO-lld, Hoo^)oom8twg 22, tel . 
54.41.48 ; Veerle Thyssens, KOO-
lld. Gaestjen^joF 72, tel. 41i)4.41. 

EKEItBM M-

^ * ^ J E 

KONGflES 
Het arr. kongres heeft plaats 

op zaterdag 19 april in de z^ai 
Alpheusdal, Fr. Witllotstr. 24 te 
Öerchem. Aanvang sfipt om f4 ü. 
Einde om 17 u. 30. Ook op zondag 
20 april rn de zaai Arenberg-
schouwburg, Arenbergstr. te Ant
werpen. Aanvang stipt om 1Ó u. 
Einde om 13 u. Alle VU-leden zijn 
uitgenodigd. Élke kongres-deelné-
mer dient zijn/haar lidkaart 1975 
bl] z i (^ te d r a ^ , gezien deze als 
kongres-stemka'art zal dienen. 

HOBOKCN 
DIENSTBETOON. 

In Vlaams-nationaal Centrum, 
Steynstr. 85 : alle woensdagen 
van 18 tot 18 u. 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crtek en alle 
donderdagen van 18 u- 30 tot 19 
u. 30 door gemeenteraadslid 
Clem De Ranter. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

In Vlaams-nationaal Centrum, 
Steynstr. 85, iedere maandag en 
dinsdag van 18 u. 30 tot 19 u. 30. 

KONTICH 
BESTUURSVERKIEZiNG 

De statutaire 3 jaarijkse be-
stuursverkiezing gaat door op 
dinsdag 6 mei te 20 u. In lok. Al
cazar. Wie zich wil kandidaat 
stellen, krijgt hiertoe te gelege
nertijd de kans. 
VVVG 

Het . Vlaams Verbond van Ge
pensioneerden • , afd. Kontich, 
deelt mede dat elke 1ste en 3de 
donderdag van de maand van 14 
tot 18 u. gezellig samenkomst is 

in het lok. Altena, paviljoen In
gang speeltuin, Antwerpsestwg. 
Verdere inl. bij mevr. Anita Rens, 
Transvaalstr. 72 ,tel. 57.20.95. 

VUJO-LENTEWANDELING 
Zondag 13 april, de jaarlijkse 

lentetocht van onze Vil-jongeren 
gaat ditmaal door in onze Voer
streek. Kontakten met vrienden 
uit dit stukje Vlaams achterland 
waarborgen een mooie dag. De 
vferptaètsing gebeurt met eigen 
wagon, wij moeten dus vooraf het 
«antal deelnemers kennen, want 
t.^dereen moet mee kunnen v e r - " ^ ^ , , ^ ^ 
fl-ékkèn. Inschrijvingsadresseri -'. ' ^ ^ ^ f 
i?8ward en Moniqtra ' LemmènSr, ' " * " ' ' • 
Kauwlel 11 en Ferre De Bèuke-
'laer, Kosterijstr. 8, tal- 37.09.82. 
Enkele praktisctie nootjes : ver
trek te T u. op het St-Janspleln, 
Bteknik voor '« middags mtee. te 
brengen, gewenst : goede wandel
schoenen. 

lÜSR 

VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.19.68 

MEERHOUT 
KADERLEDEN 

Wie wil meewerken aan de uit
bouw van de afdeling, kan altijd 
terecht bij : An en Wim Malliet-
Cools, Markt 17 ; Francis Dox, 
Pastoor van Haachtplein 5 ; Frits 
Dox, Molenpad ; Manu Dox, p.a. 
Waversebaan 220, Heverlee ; Jan 
Ermgodts, Akaciaweg 7 ; Frans 
Beyens, Eindhoutsebaan 10 ; Jos 
Geypens, Pastoor van Haachtplein 
4 ; Jan Van Genechten, Dennebos 
2 ; Jef Wilms, Weversberg 41 ; 
Herman Janssens, Bevrijdingslaan 
203. 
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MARIEKERKE 
KAARTAVOND 

Vandaag zaterdag 12 april te 
18 u. in Herberg « De Hert ». 
1.000 -Fr .vooruit. 
MEDEDELING 

De VU-afd. van Mariekerke be
treurt de feiten welke zich heb
ben voorgedaan in de nacht van 
vrijdag 28 op zaterdag 29 maart, 
nl. het schilderen van scheldna
men op het wegdek voor de deur 
van enkele vooraanstaanden van 
de gemeente. Wij zijn ervan over
tuigd dat dergelijke metodes de 
gezamenlijke strijd van de Marie-
kerkse bevolking tegen de fusie
plannen van minister Michel on
dermijnen i.p.v. de aktie te ver
sterken. 

De VU verzet zich echter met 
klem tegen elke valse beschuldi
ging die hieromtrent door de fa
milie van de burgemeester tegen 
haar geuit wordt. Zij betreurt de 
repressiemetodes van chantage en 
huiszoekingen. 

Wij hopen dat zij haar vergis
sing zal inzien en aanvaarden 
graag de gebruikelijke veront
schuldigingen. 

De VU hoopt verder dat het 
anti-fusie komitee hetwelk met 
unaniem akkoord van de Marie-
kerkse verenigingen werd samen
gesteld, verder eensgezind zijn 
akties zal kunnen voortzetten. Het 
is aan de uitgescholden burge
meester, schepen en raadslid om 
te bewijzen dat zij zich boven de 
scheldaktie kunnen zetten en zich 
op een andere manier kunnen ver
dedigen dan door het uiten van 
valse beschuldigingen. 

Bovendien moet de heer burge
meester begrijpen dat de gevoer
de anti-fusie aktie in geen geval 
gericht is tegen Bornem en dat 
ti\n neef-burgemeester dus niets 
te vrezen heeft. De enige bedoe
ling is Mariekerke zelfstandig te 
houden en dat kan enkel door een 
gezamelijke frontvorming... en 
daarmee weze het iedereen dui
delijk. 

MECHELEN-TURNHOUT (Arr.) 
RECHTZETTING 

Senator Jorissen laat weten 
dat zijn soc. dienstbetoon de 2de 
maandag (te Booischot, Herselt, 
Heist, Hombeek) verschoven is 
naar de 2de dinsdag. Dat van de 
3de maandag (Vorselaar, Heren-
tals, Noorderwijk, Nijlen) naar de 
3de dinsdag. 

MECHELEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Vanaf maandag 14 april zal elke 
maandag tussen 14 en 16 u. een 
maatschappelijk assistente ter be
schikking staan om U bij te staan 
in uw moeilijkheden. Dit is een 
nieuw initiatief om onze leden 
nog beter bij te staan bij hun 
eventuele moeilijkheden. 

Om ons ledenaantal nog op te 
drijven en ons dienstbetoon nog 
beter te organiseren zoeken wij 

nieuwe medewerkers voor volgen
de randgemeenten Bonheiden, 
Rijmenam, Leest, Heffen, Muizen, 
Hofstade, Putte, Beerzel, Schriek, 
Heist op den Berg. Alle inlichtin
gen kunt u krijgen bij de arr. ver-
antw. Miei Vanlangendonck, Cle-
menceaustr. 59, 2580 St-Katelijne-
Waver, tel. 015/21.66.12 of recht
streeks op het kantoor, Bleekstr. 
6, 2800 Mechelen, tel. 015/12.11.18 

MERKSEM 
VK ATLANTA 

Graag vermelden we hier het 
bal dat onze vrienden van VK At
lanta inrichten op zaterdag 19 
april e.k. te 20 u. 30 in zaal Tijl, 
Bredabaan 298. 
AFDELINGSAKTIVITEITEN 

Voor de maand april dins
dag 8-4, vergadering Vrouwen van 
Vandaag ; woensdag 16-4, kern
vergadering ; donderdag 24-4, VU-
JO-kernvergadering. Op die dagen 
kan eveneens kontakt opgenomen 
worden voor dienstbetoon, zoals 
steeds in Vlaams Huis Tijl, Breda
baan 298, telkens vanaf 20 u. 30. 
ONTDEK DE WERELD 

De laatste voorstelling gaat 
door op maandag 14 april te 20 u. 
in Teater 2060. Deze maand zal 
Yves De Cock u in zijn « Japans 
Tweeluik » de schoonheid en fol
klore van dit prachtige land to
nen. 
DIENSTBETOON 

Enkel nog op woensdagen 16 en 
23 april kunnen de belangstellen
den in Vlaams Huis Tijl, Breda
baan 298, tussen 19 en 23 u., voor 
het invullen van de belastingsaan
giften terecht. 
BRUSSEL HALT 

Onder dit motto gaat dit jaar 
't 38e Vlaams-nationaal Zangfeest 
door in het Antwerpse Sportpa
leis, op zondag 25 mei. e.k. te 14 
u. 30. Toegangskaarten tegen 200, 
150, 100, 75 en 50 fr. zijn te ver
krijgen in Vlaams Huis Tijl en bij 
Jan Vinken, Akkerbouwstr. 71, tel. 
45.49.13. Op deze adressen zijn 
eveneens aanplakbrieven en aller
hande reklamemateriaal beschik
baar. 

MORTSEL 
ARR. KONGRES 

Na onze algemene ledenverga
dering van vorige woensdag (9-4) 
ter bespreking en amendering der 
kongresresoluties, verwachten wij 
een sterke Mortselse-afdelings-
vertegenwoordiging op het arr. 
kongres, op zaterdag 19 april te 
14 u. in zaal Alpheusdal, F. Wil-
liotstr. 24 te Berchem en op zon
dag 20 april van 10 tot 13 u. in 
de Arenbergschouwburg, Aren-
bergstr. te Antwerpen. De belang
rijkheid aan inhoud van dit kon
gres en de uiterst korte verplaat
singsafstand zijn voorzeker twee 
belangrijke faktoren om zeker 
aanwezig te zijn. 
DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden waarbij 
wij u kunnen helpen ? Wacht 
niet en neem kontakt met onze 

VU-mandatarissen : J. Debackere, 
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle, 
Dieseghemlei 52 ; L. De Ceuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 

MOL 
VUJO 

Er begint stilaan schot te ko
men in onze plaatselijke VUJO-
werking. In de twee maanden van 
het bestaan van onze kern hebben 
we ons voornamelijk beziggehou
den met het uitwerken van het 
programma. Mogen we al onze 
lezers, leden en simpatisanten 
nog eens herinneren aan 2 data : 
vrijdag 18 april : Ie Vlaamse in
stuif te 20u. in de Koestal met dj 
Walter en Winnie. Zaterdag 26 
april gespreksnamiddag over 
« Legerhervorminn » te 15 u. in 
De Koestal met sen. E. Bouwens 
en Karel Van Reeth. Deze twee 
aktiviteiten moeten tot een groot 
sukses uitgroeien. 

Wie nog wil meewerken kan 
kontakt opnemen met Paul Van 
Grieken, 014/31.36.30, Denis Kog, 
014/31.2072, Freddy Luyten, 014/ 
31.52.50 en Vivjan Van Dijck, 014/ 
37.72.28. 

Wie ons finantieel wil steunen 
(koken kost veel geld) kan een 
kleine of grote bijdrage storten 
op onze bankrek. 961-1042321-53 
van Assubel-spaarkas te 1000 
Brussel. 

DANKWOORD 
Hartelijk dank aan onze be

stuursleden voor de vele abonne
menten die zij gemaakt hebben op 
het weekblad « Wij .. Ook de 
abonnees bedankt voor het ver
trouwen dat ze in ons blad stel
len. 

Werken we nu samen aan de 
volgende bestuursverkiezingen 
om zoveel nrogelijk kandidaten te 
vinden die met ons willen werken 
aan de verdere uitbouw van onze 
afdeling. Plaats en datum zullen 
u allen bijtijds worden bekend ge
maakt. 

ZANGFEEST 
Het 38 ste Vlaams-nationaal 

Zangfeest gaat dit jaar door op 
zondag 25 mei e.k. te 14 u. 30. 
Maak die dag vri j , nadere inlich
tingen volgen. 

NIEL-SCHELLE 
IN MEMORIAM 

Op 2 april overleed ons trouw 
medelid dhr K.L. Deheusch, vader 
van onze afd. sekr. Luc. Afdeling 
en bestuur Niel-Schelle betuigen 
hierbij hun diep medevoelen aan 
onze afd. sekr., mevr. en kinderen 
en de achtbare familie Deheusch. 

KNS 
Voor de opvoering van « Trijn

tje van Saarland » op 27 mei e.k. 
ingericht door het arr. bestuur, 
beschikken we over kaarten van 
eerste en tweede rang (200 en 
100 fr.). Schrijf spoedig in bij 
Luc Deheusch. 

BRABANT 
BRABANT 
DOSFELAKTIVITEITEN 

18 april : Informatieavond «Eu
ropa der volkeren », dit is een 
initiatief van VUJO in samenwer
king met Dl. 

23 april : Debatavond over de 
fusies in het Stedelijke Auditori
um, Bergstr., Vilvoorde. 

12, 15, 20 en 22 mei : Voorbe
reiding gemeenteraadsverkiezin
gen '76 in het Sociaaf Centrum, 
Opperstr. 168, Liedekerke. 

Voor nadere inlichtingen kunt 
u terecht bij de prov. verantw. 
Brabant : Hollaender B., Brussel-
sestwg 51a, 1850 Grimbergen, tel. 
02/269.27.68. 

HEVERLEE 

BESTUURSVERKIEZING 

De verkiezing van het nieuwe 
afdelingsbestuur gaat door op 
donderdag 15 mei. Alle leden ont
vangen tijdig de nodige inlichtin
gen. Mogen we rekenen op vele 
nieuwe kandidaten I 

BRUSSEL (Aggl.) 

NAAR HET ZANGFEEST 

Op 25 mei gaan wij per bus 
naar het Zangfeest te Antwerpen. 
Voorbehouden zitplaatsen zijn te 
verkrijgen in lok. Uilenspiegel, 
Pletinckxstr. 38, 1000 Brussel, tel. 
512.13.74. Prijs der plaatsen : 
200 fr., 150 fr., 10 fr. Prijs voor 
de bus (BTW en drinkgeld inbe
grepen) : 100 fr. 

LEUVEN (Arr.) 

VOORBEREIDING '76 

Op vrijdag 25 april vergadert 
de arr. raad van het arr. Leuven 
In de zaal Gudrun te Lubbeek. 
Walter Luyten, medewerker aan 
het Dosfelinstituut en zelf ook 
gemeenteraadslid, zal er spreken 
over lijstvorming bij de gemeen
teraadsverkiezingen. De afgevaar
digden in de arr. raad, de afde-
lingsbestursleden en door hen 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdag vanaf 20 u. staan 
onze vrienden Frans De Meule-
meester en Guido Michiels ter 
beschikking van mensen met pro
blemen allerhande, in het sekr., 
Antwerpsestr. 186. Ook sen. De 
Bruyne kan eens per maand daar 
geraadpleegd worden. 

Kan je niet wachten tot vrij
dag, wend je tot Luc Deheusch, 
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag 
zal helpen. 

BELASTINGSAANGIFTEN 
Buiten het normaal dienstbe

toon, kan je voor het invullen van 
je belastingsaangiften terecht op 
ons sekretariaat, waar Jos De 
Graef je verwacht op maandag 
21-4, donderdag 24-4, vrijdag 25-4 
en maandag 6-5, telkens van 20 u. 
af. Iedereen is welkom. 

ONZELIEVE-VROUW-WAVER 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Miei Vanlangendonck heeft zit-
daq op maandag 14 april van 20 
tot 20 u. 30 in lok. De Vlashoeve, 
Bosstr. 

RANST 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Voor het zangfeest op zondag 
25 mei e.k. (Sportpaleis te Ant
werpen) zijn nog enkele kaarten 
van 50 en 100 fr. ter beschikking 
bij ons afd. sekr., Valkenlaan 24 
(tel. 85.58.18). Schrijf tevens in 
voor de verplaatsing per auto
car, op ditzelfde adres. 

SCHILDE 
MOTIE TEGEN SCHAARBEEK EN 
ANDERE BRUSSELSE GEMEENTE
BESTUREN 

Onze burgemeester Toon Claes
sens legde tijdens de gemeente
raad van 3 april een motie ter 
stemming voor waarin zowel de 
Bruselse gemeentebesturen als 
de KOO's aangeklaagd werden 
omwille van de meer dan genoeg 
gekende diskriminatie van de Vla
mingen in het Brusselse. In deze 
motie worden de ministers Michel 
en De Saeger en eerste-minister 
Tindemans verzocht de nodige 
maatregelen te nemen om aan de
ze toestand een einde te maken. 
Deze motie die niet in te scherpe 
bewoordingen gesteld was werd 
nochtans niet unaniem goedge
keurd. Twee CVP-ers maakten er 
zich van af met de klassieke op
merking dat de gemeenteraad ter
zake niet bevoegd is. 

SCHRIEK 

START NIEUWE AFDELING 
Te Schriek is een nieuwe afde

ling in wording. De plaatselijke 
kern zette als eerste aktiviteit 
naar buiten een etentje op touw. 
Een 130 personen namen eraan 
deel. De plaatselijke liefhebbers 
kregen het gezelschap van leden 
uit omliggende afdelingen. Dr Jan 
Morres en sen. Wim Joirssen hiel-

uitgenodigde simpatisanten zijn 
hartelijk welkom. 

DOSFELINSTITUUT BRABANT 
Het Dosfelinstituut, politiek vor

mingsinstituut, vraagt voor het 
arr. Leuven een medewerker(ster) 
in vrij verband. Zijn of haar taak 
bestaat erin binnen het arr. Leu
ven vormingsaktiviteiten te sti
muleren, te koördineren en te 
helpen bij de organisatie ervan. 
Deze niedewerker(ster) werkt 
nauw samen met de provinciale 
verantwoordelijke en met de na
tionale staf. Wij vragen iemand 
die vertrouwd is met het vor
mingswerk. Verder kan hij (zij) 
vlot omgaan, kan goed organise
ren, kan administratief werk doen 
en over voldoende vrije tijd be
schikken (vooral avonden) en ui
teraard vertrouwd met de Vlaams-
nationale gedachte. Wij bieden 
een kleine algemene- en onkos
tenvergoeding. Wie belangstelling 
heeft neemt kontakt op met het 
Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 
1000 Brussel. 

den korte gelegenheidstoespra
ken. Ook te Schriek komt het 
Vlaamse leven los. 

ST-KATELIJNE-WAVER 
EERSTE LENTE-DINER • 
GROOT SUKSES 

In aanwezigheid van een sterke 
delegatie van Onze-Lieve-Vrouw-
Waver, de voorz. van VU-Duffel, 
sen. Wim Jorissen en arr voorz! 
Fred Stevens kon de voorz. Miei 
Vanlangendonck de aanwezigen 
begroeten. VU-kamerlid Joos So-
mers hield de gelegenheidstoe
spraak. Hij hekelde vooral de 
kleinzieligheid van de CVP, zowel 
plaatselijk als nationaal Vervol
gens verduidelijkte hij zijn inge
diende wetsvoorstel tot vorming 
van 4 federaties in het arr. Me
chelen. Joos Somers besloot met 
de aanwezigen op te roepen de 
gemeenteraadsverkiezingsstrijd in 
te zetten • in elk geval, het afde
lingsbestuur plant vanaf nu alles 
In dat perspektief. Tot slot be
handelde Wim Jorissen nog de 
nationale politiek, waarin hij de 
regering verweet zowel op het 
gebied van de inflatie als op de 
inwilliging van de rechten van de 
Vlamingen totaal mislukt te zijn. 
Wij spreken alleszins af voor het 
tweede lente-diner. 

TISSELT 
KULTUURKRING DE DISTEL 

De kultuurkring « De Distel » 
organiseerde een voorlichtings
vergadering onder het motto « fu
sies of federaties ? » in zaal 
Molensteen. In aanwezigheid van 
talrijke vooraanstaanden, waar
onder burgemeester Van der Tae-
len en de gemeenteraadsleden De 
Roover, Cooreman, Van Ighem en 
Smets, handelde volksvert. Joos 
Somers over de huidige stand in
zake de samenvoeging van ge
meenten. Spreker verdedigde het 
behoud van de zelfstandigheid, 
maar dan in federatieverband. 

TURNHOUT (Arr.) 
VUJO ARRONDISSEMENTEEL 
FRANS-VLAANDERENAVOND 

Hiermede nodigen de VU-jonge-
ren iedereen van binnen en bui
ten het arr. uit. Zaterdag 26 april, 
begin 20 u. Tijdens deze avond : 
een unieke dia-montage over dit 
onbekend stukje Vlaanderen, des
kundige kommentaar en vooral de 
aanwezige Frans-Vlamingen, die 
in het Nederlands uw vragen zul
len beantwoorden. Laat de inspan
ningen van overnachting en orga
nisatie niet tevergeefs zijn 1 
Graag een volle zaal voor deze 
avond van volksverbondenheid ! 

WILLEBROEK 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK WILLEBROEK 

Het bureel is open elke vrijdag 
van 18 tot 20 u. Alle inlichtingen 
tot overschakeling kunnen er be
komen worden. 

12. 

12. 
12. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
18. 

18. 

19. 

21. 
22. 

24. 

25. 

26. 

28. 

Eerste 

De Witte Molen •. 
Herremans. Orkest 
70 fr. Voorverkoop 

APRIL 

Overijse : VU-privébal in chalet « den Heurck 
dans : 21 u. 
Aarschot : 7de afdelingsbal in « 
Gooik : Schepennachtbal in zaal 
The Musical Friends ». Inkom 
50 fr. 
Leuven : Vergadering Stuurgroep VVM in De Geus, om 
20 u. 
Aarschot : Debat-avond over « Fusies ». 
Meerbeek : Kant. werkgroep Leuven-Noord. 
Veltem-Beisem : Debatavond over « Fusies ». 
Herent : Etentje VVM in zaal Aroma. 
Lot : Afdelingsbal om 21 u. in zaal Alcazar, Dworpse-
str. 208. 
St-Kwintens-Lennik : Dr J. Valkeniers spreekt over de 
huidige politieke toestand in ons lok. « In de verzekering 
tegen de grote dorst » tegenover de kerk te Eizeringen, 
om 20 u. 30. 
Dilbeek : Lentebal met het orkest Stan Philips in zaal 
Mertens, Ninoofsestwg. Toegang : 70 fr. 
Leuven : Arr. bestuur. 
Landen : Debatavond over « Fusies » in zaal Schilders-
hof, met Willy Kuijpers. 
Tienen : Debat over fusies in het Tiense, in de - Foyer », 
Tienen Centrum. (Dosfelaktiviteit). De VU neemt deel 
Lubbeek : Arr. raad In zaal Gudrun met gastspreker Wal
ter Luyten, medewerker Dosfelinstituut en gemeente
raadslid. J • £ W 1 
Schepdaal : Bal van burgemeester-volksvert. dr Jet Val
keniers in zaal Select, Ninoofsestwg (Station), om 21 u. 
Kessel-Lo : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
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^ ^' ̂ •V'-iiS:*"^ Bij ieder aangekocht i<iedingstui< 
geeft STANDING 3 maand 
GARANTIE 

E N I G I N B E L G I Ë 

/ i 

Alles kan per stuk bekomen wor
den aan 1/2 van de prijs + 10% 

V O O R B E E L D : 2 KOSTUUMS KOPEN • 1 KOSTUUM BETALEN 
2.000 m2 OPPERVLAKTE - KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 

DE GROOTSTE EENMANSZAAK VAN BELGIË 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN DAIM OF LEDER, BROEKEN. SpeciaL TROUWKLEREN 

Voor leder trouwpaar een prettige verrassing — REISKOSTEN VERGOED 
Onze referentie : duizenden tevreden Idanten. Mevrouw, Mijnheer, ledere frank telt dubbel 

bij STANDING. 

ALLE ZATERDAGEN DOORLOPENDE MODESHOW - van 15 tot 17 uur 

) 

DENDERMONDSESTEENWEG; 2 ? i 

AALST TEL. 053 /21 .79 .13 

Will Tura gekleed bij 
het huis STANDING 

Bijhuis STANDING 

Gitschoteilel 138 

Berchem - Antwerpen 

OMN 
MCWON 

John Horton gekleed bl] 
het huis STANDING 
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LEUVEN 
VUJO-PROGRAMMADAG 

VUJO hield zaterdag te Leuven 
in de zaal van de Vlaamse Leer
gangen haar programmadag in 
aansluiting met haar kongres op 
2 maart (St-Niklaas) rond de te-
ma's bejaardenzorg, de minder
validen, de gastarbeiders, dienst
weigeraars en de wereldvrede. 
Het arr. VUJO-komitee zorgde 
voor de organisatie. Volksvert. 
Kuijpers sprak over het levens
recht van de Basken, Jaak Van de 
Meulebroucke hield een lezing 
over de bindingen tussen de Bel
gische ontwikkelingssamenwer
king en de wapenhandel. Tot slot 
werden nog twee aktuele moties 
goedgekeurd. Voor een uitgebreid 
verslag over deze interessante 
dag verwijzen wij naar volgende 
week. 

LIEDEKERKE 
JUIST GERADEN 

Het Breugelmaal op 5 en 6 
april is een waar sukses gewor
den. Het afd. bestuur dankt alle 
medewerkers van harte, ook de 
aanwezigen, van waar ze ook kwa
men, worden bedankt voor hun 
massale opkomst. 

Het gewicht van de hesp (4,880 
kg) werd juist geraden door mej. 
Rita Monsieur, Molenstr. 18, Baar-
degem. Ze kan deze afhalen bij 
ondervoorz. Dolf Van Droogen-
broeck, Meersstr. 76 (rechtover 
zaal Golden Ray). Smakelijk ! 

MOLENSTEDE 
REKORDOPKOMST 
PAASEIERENBAL 

Het Berkenhof was op paasza
terdag werkelijk veel te klein om 
het massaal aantal mensen op te 
vangen, die wensten deel te ne
men aan het VU-Paaseierenbal, dat 
traditioneel ieder jaar door de 
Molensteedse VU-afdeling wordt 
georganiseerd. Men kan hier wer
kelijk van een rekordopkomst 
spreken. Langs deze weg dankt 
het afdelingsbestuur allen, die er
bij waren. Ook aan de schenkers 
van de 355 prachtige prijzen voor 
de reuzetombola een oprechte 
« dank u ». Tot volgend jaar... 

SCHEPDAAL 
WELKOM 

De VU-afd. Schepdaal nodigt 
iedereen zeer hartelijk uit op het 
bal van haar erevoorzitter burge-
meester-volksvert. dr Jef Valke
niers op zaterdag 26 april om 21 u. 
in de zaal Select, Ninoofsestwg. 

VILVOORDE 
38ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Bij de bestuursleden kan inge
schreven worden voor de autobus 
die zal ingelegd worden. Bij Erik 
Clerckx zijn kaarten aan 200, 150, 
100 en 75 fr. te bekomen. Wacht 
niet te lang, want de reservatle 
verloopt vlot. 

MEDEGEDEELD 
VOS-NIEUWS 

Het bestuur van de Vlaamse 
Oudstrijders gewest Dlest deelt 
mede dat in samenwerking met 

het IJzerbedevaartkomitee een 
filmavond zal worden georgani
seerd op vrijdag 9 mei om 20 u. 
In de Molensteedse feestzaal. Bij 
deze gelegenheid zal de f i lm van 
de IJzerbedevaart 1973 worden 
vertoond en zal een dansgroep 
optreden. Als spreker werd advo-
kaat Piet De Pauw (TAK-voorz.) 
uitgenodigd. Hartelijk welkom. 

Op zondag 1 juni richt VOS een 
reis in naar de Voerstreek. In te
genstelling tot andere jaren wor
den nu niet alleen de Voerge-
meenten bezocht maar zal ook 
Aken aangedaan worden. Zoals 
ieder jaar zal ook nu weer een 
som overhandigd worden aan een 
aantal Vlaamse verenigingen In 
de Voerstreek. De deelnemers 
aan de reis zullen te gast zijn bij 
de Vlaamse harmonie van 's Gra-
venvoeren. Inschrijvingen voor de 
reis worden vanaf nu ingewacht 
bij Frans Dijck, Felix Moonsstr. te 
Diest. 

VERKOOPSPUNTEN 

ANZ-ZANCFEEST 

Aggl. Brussel : W i m Van der Eist, Beize-
gemstr. 20, 1 120 Brussel ; fed. Asse : Mau-
rits Van Liedekerke, Poortstr. 40, Liedeker
ke ; fed. Halle : Romain Bogaerts, Beukenl. 
68, Dworp ; fed. Tervuren : Marcel Domi-
net, Esdoornl. 53, Overijse ; fed. Vilvoorde : 
Erik Clerckx, Heldenipein 22, Vilvoorde ; 
fed. Zaventem : W i l l y Buelens, Van Di jckl . 
5 1 , Zaventem ; gewest Noord : Cuy De 
Smet, Oudstrijdersstr. 2, Merchtem ; gewest 
Zuid : Etiennne Van Vaerenbergh, Ninoof
sestwg 236, St-Kwintens-Lennik. 

BUITENGEWONE Z ITT ING V A N 
PROVINCIERAAD VAN BRABANT 

De buitengewone zitting van de provinciale raad van Brbaant van maart 
1975 werd gekenmerkt door een nieuwe, zij het even afbrekende taktiek 
van de blok FDF-PL-groep. 

Voor bijna alle uitgaven die moesten gestemd worden ten bate van 
Vlaams-Brabant bekloegen die heren er zich over dat hel Brusselse 
Gewest (19 gemeenten) het kind van de rekening is. Volgens het FDF 
en de PL mogen de Brusselaars het grootste gedeelte van de belastin
gen betalen, maar krijgt Brussel bijlange niet wat hun toekomt. Het 
tegenovergestelde is natuurlijk niet moeilijk te bewijzen. Het is duide
lijk dat het FDF, gevolgd dopr de PL de demagogische politiek die zij 
voeren op nationaal vlak eenvoudig doortrekken tot in de provincie. 

Tijdens deze buitengewone zitting werden eveneens de provinciale 
vertegenwoordigers voorgedragen voor de GOM Halle-Vilvoorde-Leu-
ven. Voor de Volksunie zijn dat : voor de algemene raad : mevr. Van-
den Branden, de hh. De Doncker.Panis, Kiesekoms, De Saeger, Van Be-
sien, Van Overloop ; voor de raad van beheer : de hh. De Saeger, Van 
Besien, Van Overloop. 

Provincieraadslid Van Besien deelde mede dat de VU-groep zich zou 
onthouden wat begrotingswijzigingen betreft. 

Ook zag nog een nieuwe interkommunale het levenslicht : Teve-Brabant. 
Haviland was tot nu toe bedrijvig in Vlaams Brabant op het gebied van 
de teledistributie. Voor deze aktiviteit werd nu een aparte interkommu. 
nale opgericht. Fraktieleider De Doncker deed terecht opmerken dat 
het de zoveelste interkommunale betreft met beheerraad, dagelijks 
bestuur, enz., dienende om enkele politieke vrienden te plaatsen. Ter
loops weze opgemerkt dat geen enkel oppositielid zitting heeft in een 
van de organen van deze interkommunalen en op die manier de demo-
kratische kontrole vanwege de oppositie, onmogelijk wordt gemaakt. 
Een interventie die even opschudding verwekte, maar de mentaliteit 
weergeeft van alle Brusselse gekozenen. Tipisch was de reaktie van de 
heer Mergam van de meerderheid (PLP-PVV Brussel). Voor hem'kan 
Brussel niet beperkt blijven tot de huidige 19 gemeenten ; maar moe
ten de grenzen van •• Ie tres grand Bruxelles » deze zijn van Brabant, 
waaronder we natuurlijk Vlaams-Brabant moeten verstaan ! 

W. DE SAEGER Provincieraadslid 

BAR RESTAURANT 

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

LIMBURG 
VUJO-UMBURG 
ALGEMENE VERGADERING 

Had plaats op vrijdag 28 maart 
In de Slagmolen te Genk. Voor
eerst werd aan de talrijk opgeko
men nieuwe aanwezigen verslag 
uitgebracht over de aktivitelten 
der laatste maanden. Verder werd 
o.m. van gedachten gewisseld 
over het tweede luik van het 
VUJO-kongres te Leuven op 5 
april. Daarna werden de sociale 
(sindikale) verkiezingen onder de 
loep genomen en eveneens ons 
Standpunt bepaald t.a.v. de A24. 
Voor de toekomst Is er een voor
lichtingsavond gepland over de 
jeugdwerkloosheid. Langs deze 
weg willen wij een beroep doen 
op alle VU-leden en simpatisan-
ten om het bestaan van onze be
weging kenbaar te maken aan alle 
jongeren van hun streek met de 
bedoeling ze op onze volgende 
vergadering te mogen begroeten. 
Meer informatie hierover kan be
komen worden bij onze voorz. Jo-
han Sauwens, Parklaan 3, 3740 
Bilzen, tel. 011/41.16.26. De vol
gende bijeenkomst zal doorgaan 
op vrijdag 25 april in de Slagmo
len te Genk om 20 u. 

BERINGEN 
NIEUW AFDELINGSBESTUUR 
De statutaire bestuursverkiezm^ 

op zaterdag 5 april in lok. Thier-
brau werd bijgewoond door Re-
naat Vanheusden en Karel Wijck-
mans van het arr. bestuur even
als door sen. Vandekerckhove. 
Verheugend is dat zeer veel le
den opgekomen waren om ge
bruik te maken van hun stem
recht. Volgende kandidaten wer
den verkozen : Lode Cuppens, 
Toine Daniels, Albert Jacobs, 
Louis Tielens, Juul Vanderbezen, 
Leonard Volders, Edgard Vran-

ken en Piet Wijckmans. De VUJO 
wordt vertegenwoordigd door Wil-
fried Beerten. 

BILZEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Ging door in lok. Pabilo op vrij
dag 4 april j l . in anwezigheld van 
volksvert. E. Raskin en arr. sekr. 
Indekeu. Volgend bestuur werd 
verkozen: voorz. J. Sauwens, sekr. 
Y. Vanbockryck, penningm. L. Sl-
moens, leden P. Raskin, P. Grom
men, T. Benats. Daarna werd ruim 
aandacht geschonken aan het ge
westplan met een deskundige uit
leg ter zake door gemeenteraads
lid J. Rubens. Tot slot werden de 
teksten doorgenomen voor de 
volgende uitgave van « Vrij-Uit ». 

BREE 

AFDELINGSBAL BREE-OPITTER 
Ging door op zaterdag 5 april 

in zaal Brouwershuls te Opitter. 
Eens te meer was de zaal veel te 
klein om het zeer talrijk opgeko
men publiek op te vangen. Onder 
de aanwezigen werd o.m. opge
merkt : sen. J.R. Vandekerckhove, 
die enkele woordjes sprak, prov. 
raadslid D. Vandueren, schepenen 
J. Konings (Meeuwen), J. Bos
mens (Opitter), gemeenteraadsle
den A. Custers, H. Gabriels 
(Bree), J. Dreesen en B. Langens 
(Opitter), L. Langenaeken (Haren) 
en J. Cornellssen (Maaseik). Bo
vendien talrijke afvaardigingen 
van de afd. Maasmechelen, Tonge
ren, Bilzen, Peer, Neeroeteren, 
Maaseik en Eksel. Tot In de vroe
ge uurtjes werd er gedanst en ge
feest met het orkest The Hitch 
Hikers ». Langs deze weg danken 
wij in eerste instantie allen die 
aanwezig geweest zijn en in de 
eerste plaats de helpers J. Geus-

sens, C. Thaen, A. Custers en J. 
Gabriels en heel speciaal J. Dree
sen die op zijn eentje niet min
der dan 150 kaarten aan de man 
heeft gebracht. 

EIGENBILZEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur vergaderde voltal
lig op woensdag 2 april in café 
Lido, met op de agenda : afreke
ning bal, voorbereiding bestuurs-
verklezingen, public-relations, aan
wezigheid ar. en kant. aktivitel
ten, afdelingsbal 1976. 

GENK 
BESTUURSVERKIEZING 

Op vrijdag 18 april wordt ons 
nieuw afdelingsbestuur gekozen. 
Alle leden zijn welkom en kun
nen komen stemmen van 18 tot 
21 u. 

HASSELT 
AFDELINGSFEEST 

Op vrijdag 2 mei gezellig sa
menzijn in lok. Warson. Inschr. 
voor het eetmaal (250 fr. per per
soon) worden uiterlijk tot 24 april 
verwacht bij voorz. Rik De Brau-
wer, Luikerstwg 188, tel. 27.73.44 
of bij sekr. Jan Missoul, Van 
Groesbeekl. , tel. 27.00.82. 

HERDEREN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

1) Verkiezing nieuw bestuur : 
erevoorz. Miei Reynders, voorz. 
Udian Wouters, ondervoorz. H. 
Thijs, sekr. H. Reynders, pen
ningm. M. Nijs, VUJO G. Vos, toe
gevoegde bestuursleden U. Mole-
naers, J. Zimmermann, J. Van Ger-
truyden en M. Hanssen. Als afgev. 
arr. raad werden U. Wouters en J. 
Van Gertruyden voorgesteld. 2) 
Afgesproken om in het vervolg 
maandelijks te vergaderen. Vol-

APRIL 

13. Opglabbeek : Statutaire bestuursverkiezing om 10 u. 30. 
14. Koersel : Statutaire bestuursverkiezing in 't Zonneke. 
18. Genk : Statutaire bestuursverkiezing. 
19. As : Statutaire bestuursverkiezing. 

Tongeren : Afdelingsbal In zaal Plunlus Fontein. 
21. Zelen : Statutaire bestuursverkiezing. 
24. Halen : Statutaire bestuursverkiezing. 
25. St-Truiden : Statutaire bestuursverkiezing In het Scouts

lokaal, Parklaan. 

gende vergadering op 4 mei a.s. 
3) Tijdens één van de volgende 
weken zal het afdelingsblad «Klim
op» worden uitgegeven. 4) Gulden 
Sporenvlering zal op 11 juli door
gaan in Hove Malpertuus met de 
overhandiging van de afdellngs-
vlag en spreekbeurt door volks
vert. V. Anclaux. 

De vergadering werd bijge
woond door volksvert. E. Raskin 
en arr. sekr. Indekeu. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur kwam bijeen op 11 
maart met volgende agenda : 
Autorally : zal doorgaan op 11 
mei. Vertrek en aankomst in het 
Chirolokaal, Helchteren. Ter ge
legenheid hiervan zal een rekla-
meboekje uitgegeven worden. Er 
zal gezorgd worden voor 'n ruime 
prijzentafel met niet minder dan 
100 prijzen ; Leden- en abonne
mentenstand Alhoewel de 
streefcijfers nog net niet bereikt 
zijn, heeft de afdeling toch een 
aanzienlijke vooruitgang geboekt 
t.a.v. van 74 ; Kant bal : Heeft 
plaats op 3 mei In zaal Don Bosco 
te Hechtel. De voorverkoop van 
kaarten is reeds volop aan de 
gang ; Gemeenteraadsverkiezin
gen : Onder de bestuursleden 
werd er van gedachten gewisseld 
waarbij teVens bepaalde richtlij

nen werden vooropgesteld ; Va
ria : In verband met de gemeente
raadsverkiezingen werd gespro
ken over de mogelijkheid tot be
leggen van kant. vergaderingen In 
het kader van het Dosfellnstituut. 

NEEROETEREN-OPOETEREN 
VOLKSVERGADERING 

In het kader van de nationale 
oproep zal onze afdeling op 26 
april een grootse volksvergade
ring organiseren. Plaats : Kultu-
reel Centrum, Neeroeteren. Bui
ten de leden en simpatisanten 
van het kant. Maaseik, zullen ook 
deze van de kant. Bree en Maas
mechelen aangeschreven worden 
voor deze ontmoetingsavond. 
Sprekers : W. Jorissen, E. Ras
kin en J.R. Vandekerckhove. Op 
deze avond zal ook de trekking 
zijn van onze tombola 10 jaar afd. 
Neeroeteren-Opoeteren in 20 jaar 
VU. Iedereen houde deze avond 
vri j. 

ST-TRUIDEN 
BESTUURSVERGADERING 

Had plaats op maandag 7 april 
waarop sen. Vandekerckhove aan
wezig was. Er werd vooral de na
druk gelegd op de belangrijkheid 
van de a.s. bestuursverkiezingen, 
die zal gehouden worden op vrij
dag 25 april in het Scoutslokaal, 
Parklaan. 
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OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 

VOORZITTERS 

EN PENNINGMEESTERS 
Zondag 20 april van 11 tot 12 u. 

in het lok. Het Gulden Vlies te 
Aalst heeft er een bijeenkomst 
plaats van de voorz. en penningm. 
der afdelingen met het arr. be
stuur. Wie verhinderd is, stuurt 
een plaatsvervanger. 

AALST 
NIET ALLEEN WOORDEN, 
OOK DADEN 

Tijdens de recente zitting van 
de Aalsterse gemeenteraad heeft 
de vijfkoppige VU-fraktie zich 
weer aktief getoond met gefun
deerde tussenkomsten. Bijzonder 
spits was de opmerking van raads-
lin Jan Caudron in het debat van 
een te stemmen motie inzake de 
lokettenkwestie te Schaarbeek. In 
de daaropvolgende diskussie 
merkte hij terecht op dat zo'n mo
tie wel enige importantie heeft, 
maar dat daden tenslotte belang
rijker zijn dan woorden. Noch op 
de betoging te Schaarbeek, noch 
op deze te Vilvoorde, zo zegde 
hij, was behalve de VU-fraktie ook 
maar één lid van de Aalsterse ge
meenteraad aanwezig. Waarop 
van de kant van de BSP-oppositie 
kleintjes werd gereageerd met de 
dooddoener dat men niet achter 
de vlag van de VMO wenste op 
te stappen. Maar kom, de motie 
kwam er toch, -net eenparigheid 
van stemmen. 

Op voorstel van VU-schepene 
Jan De Neve werd een motie 
goedgekeurd, aan de staatssekre-
taris voor Ruimtelijke Ordening, 
betreffende het uitblijven van de 
goedkeuring >̂ an het bijzonder 
plan van aanleg nr 9 voor de wijk 
Beekveld, dat al in februari 1974 
ter goedkeuring aan de hogere 
overheid werd opgestuurd !... 

BRAKEL 
NIEUWE START 

Op zondag 6 april werd de VU-
afd. Brakel nieuw leven ingebla
zen. Onder de aanwezigen vermel
den we Edgard Lambrecht, sekr. 
van het ziekenfonds Vlaamse Ar
dennen en volksvert. Georgette 
De Kegel uit Ninove, deze laatste 
legde een week voordien samen 
met Valere Ghijselinck de kontak
ten met de aanwezigen. Een tien
tal heel jonge mensen kwamen 
eveneens opdagen en namen 
geestdriftig deel aan de bespre
kingen. Het wordt een veel belo
vende jonqe ploeg. Tot een defi
nitieve verkiezing van het bestuur 
wordt later overgegaan. Er werd 
alvast beslist een lokaal blad min
stens viermaal per jaar te bede
len in Brakel en omgeving, reeds 
4 vaste medewerkers werden hier
voor genoteerd. De lidkaarten 
1975 werden verdeeld en op vrij
dag 11 april werd er afgerekend 
met Valere Ghijselinck. De wer
king van het ziekenfonds Vlaamse 
Ardennen kwam eveneens ter 
sprake en eens de VU-afdeling 
goed gestart, wordt er met dit 
ziekenfonds van wal gestoken. 
Eventuele kandidaten om bode te 
zijn kunnen zich aanmelden bij 
Valere Ghijselinck, Rekelberg 14, 
9630 Munkzwalm. 

DENDERLEEUW 

GEMEENTERAAD 

Tijdens de jongste gemeente
raadszitting had VU-raadslid De 
Metsenaere een motie ter stem
ming gelegd in verband met 
« Schaarbeek •. De burgemeester 
las ook een andere motie voor, in
gediend door de meerderheid, wat 
raadslid De Metsenaere sarkas-
tisch deed opmerken : dat is mijn 
motie in andere woorden. Daar 
de oppositie hierop de vergade
ring verliet wegens de weigering 
van een belangrijk punt (verhaal-
belasting op de wijk Huissegem) 
op de agenda te plaatsen trok 
raadslid De Metsenaere zijn mo
tie In. De meerderheidsmotie 

werd eenparig goedgekeurd. Het 
initiatief kwam nochtans van de 
Volksunie. 

DENDERIMONDE 

VLAGFEEST VAN HET VVVG 

Op zondag 6 april huldigde het 
Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden zijn vlag in. Dit feest be
gon met de vlagwijding in de de
kenale kerk te Dendermonde. De 
z.e.h. deken sprak de passende 
homilie uit. Op het oksaal zong 
mevr. Moens-Pee enkele Vlaamse 
gelegenheidsliederen, die zeer ge
waardeerd werden. Na deze eu
charistieviering die door bijna al 
de leden werd bijgewoond trok 
een stoet door enkele straten van 
de stad. Met muziek en vendel-
zwaaiers op kop marcheerden on
ze oudjes fier achter hun vlag. 
De zwarte leeuw op geel veld 
naast een uitbeelding van Dender 
en Schelde had veel bekijks. De 
optocht die als zeer geslaagd 
mag beschouwd worden werd 
ontbonden op de Oude Vest. In 
het lokaal der vereniging werd 
aan de deelnemers een drankje 
aangeboden. Nadien trok men 
naar de parochiekerk van het 
Keur waar in 't Klokske een 
feestmaal werd gehouden. Hier 
zorgden entoesiaste feestvierders 
lekker eten en een goed orkest 
voor de stemming. De puike feest
rede die op meesterlijke wijze 
werd uitgesproken door sen. Cop-
pieters oogstte grote bijval. De 
toespraak van de voorzitter van 
het nat. komitee van het VVVG 
verdiende het ruim applaus. Het 
koor van de gepensioneerde Gen
tenaars zorgde voor de afwisse
ling. Voor onze zingende en in 't 
ronde-dansende mensen verliep 
de rest van de namiddag veel te 
vlug. Vergeten wij de korte toe
spraak van onze plaatselijke voor
zitter niet. Hij dankt al dezen 
die het hunne hadden bijgedragen 
om deze feestviering mogelijk te 
maken. 

ERTVELDE 
GEMEENTERAAD 

Steun en moedig onze VU-raads-
leden aan door aanwezig te zijn 
op de gemeenteraal van donder
dag 17 april om 19 u. 30 in het ge
meentehuis. 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Heeft plaats op 25 mei om 14 

u. 30 in het Antwerps Sportpaleis 
onder het motto « Brussel halt of 
Brussel valt ». Wij gaan met de 
bus, inlichtingen volgen. Aanplak-
brieven zijn verkrijgbaar in het VI. 
Huis De Veldbloem. 

BELASTINGSAANGIFTEN 

Kunnen afgegeven worden bij 
alle bestuursleden. Men kan zich 
ook rechtstreeks wenden tot 
volksvert. P. Van Grembergen, E. 
Hullebroeckstr. 14a en Van Her-
reweghe L., Schoolstr. 

EREIMBODEGEM (Centrum) 
Zaterdag 19 april om 19 u. 30 

gezellig samenzijn voor alle leden 
in de zaal Rembrandt, Stations-
str. 26. Inschrijven bij de bestuurs
leden tegen 75 fr. per persoon. 

BELASTINGSAANGIFTEN 
Naar jaarijkse gewoonte richt 

VU-dienstbetoon twee zitdagen in 
voor het invullen van belastings
aangiften, nl. op vrijdag 18 april 
van 19 u. 30 tot 21 u. en op zon
dag 20 april van 10 tot 12 u. 30, 
in zaal Animo (Denderbrug). Ieder
een is welkom. Geheimhouding 
verzekerd. 

TAK 

Betogingen allerhande, pamflet
ten, affichen, enz., kosten geld, 
veel geld. Daarom even het bank
rekening nr van TAK : KB-Lede-
berg nr 444-5584141-33. Duizend 
maal dank ! (medegedeeld) 

GENT-EEKLO (Arr.) 
ARTEVELDEBAL 

Op zaterdag 19 april houdt het 
ar. bestuur haar 3de feestelijke 
Arteveldebal in het provinciaal 
domein van Wachtebeke. Vanaf 
20 u. 30 kan je dansen op de to
nen van het orkest Sound of Mu
sic. Kaarten aan 50 fr. bij alle par
tijkaderleden (op het feest zelf 
moet je 60 fr. neertellen). Het is 
de eerste maal dat de VU zich in 
de bloemenstreek zo massaal ma
nifesteert, en daarom roepen wij 
alle kaderleden, leden en simpa-
tisanten op talrijk aanwezig te 
zijn op dit feest, dat moet helpen 
onze partij in deze streek bekend 
te maken. 

MEETJESLAND 

VERSLAG VERGADERING 

De bijeenkomst te Evergem op 
1 april kende een grote belang
stelling en een levendig verloop. 
Hoofdpunt was de principiële 
goedkeuring van de aankoop van 
een offset-drukmachine. Verder 
werd de afdelingswerking bespro
ken, hieruit bleek dat sommige 
afdelingen zeer aktief zijn terwijl 
anderen een stevige impuls nodig 
hebben. Dhr Lissens W., Draaitop-
str. 48, Evergem aanvaardde, na 
met algemeenheid van stemmen 
te zijn verkozen, het voorzitter
schap van VU-Meetjesland. Wij 
wensen hem veel sterkte en suk-
ses met zijn verantwoordelijke 
funktie. 

NEDERHASSELT-ASPELARE 

ZANGFEEST 

Voor het Vlaams-nationaal Zang
feest te Antwerpen leggen de af
delingen Aspelare en Nederhas-
selt een bus in. Vertrek te Herzele 
om 12 u. 30. Reisweg : Aaiaem, 
Heldergem, Kerksken, Haaltert, 
Terjoden, Aalst en verder naar 
Antwerpen. Onderweg opstappen 
is mogelijk. Prijs : 100 fr. (bus) 
+ 90 fr. (kaart). Inl. : Staf Scheer-
linck. 

iflLCnD€R 
APRIL 

12. Gent (Brugse Poort) : Afdelingsbal « Schaarbeek-bal . 
in Centrum Reinaert, Reinaertstr. 

12. St-Amandsberg : arr. VUJO-dansavond in zaal « Tijl •, 
Klinkkouterstr., om 20 u. 

14. Gent-Muide : \?ergadering ten huize van Guy Schouls, 
Meulestedestwg 330. 

17. Gent : Vergadering Werkgroep Vrouwen in bovenzaal 
Vlaams Huis Roeland. 

17. Waarschoot : Ijzerbedevaartavond, VTB-zaal', Schoolstr. 
18. Aalst : Eerste VUJO-aktiviteit : debatavond met als gast

spreker Piet De Pauw, voorz. TAK, om 20 u. in lok. Gul
den Vlies, Esplanadegebouw 13. 

19. Gent : Arr. bal in de gebouwen van het provinciaal do
mein van Wachtebeke. 

19. St-Antelinks-Steenhuize-Wijnhuize : Dansfeest in de Pa
rochiale Kring van St-Antelinks. Orkest : Sweet Perfume. 
Zanger : Red Richard. Aanvang : 20 u. 30. 

19. Erpe : Lentelijke Huppelpartij in zaal Zanzibar. Organisa
tie : Vlaams-nationale Jongerenwerkgroep. Orkest : So-
nor Band. Zangeres : Ingrid. Aanvang : 20 u. 

19. Wachtebeke : Arr. bal !n de gebouwen van het prov. 
domein. 

22. Ertvelde : Bestuursvergadering in Vlaams Huis De Veld
bloem, om 20 u. 

25. Gent : « Wij-Vrouwen » nodigen u uit op een spreek
beurt met lichtbeelden over een avontuurlijke tocht 
« Naar Ma Li », door Cl. Sleurs en Herman Bogaert. 
Bovenzaal • Roeland » om 20 u. 

26. Drongen-Afsnee : Vlaams vriendenbal in zaal Barloria, 
20 u. Inkom : 50 fr. 

30. Voorde : Vlaams-nationaal dansfeest van de afd. Aspe
lare en Nederhasselt. Zaal Edelweiss. Aanvang 21 u. 
Orkest : The Musical Friends. 

NINOVE 
ZIEKENFONDS 

Echte Vlamingen steunen enkel 
eigen organisaties, daarom slui
ten ze aan bij het ziekenfonds 
Priester Daens. Voor aansluiting 
en inlichtingen : De Kegel Geor
gette, Leopoldl. 86, 9400 Ninove, 
tel . 054/33.43.47. 
INVULLEN 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Kamerlid Georgette De Kegel 
geholpen door deskundigen zal te 
uwer beschikking zijn heden za
terdag 12 april te Appelterre bij 
Roger Van Oudenhove, Eichem-
str. 24, van 14 tot 15 u. ; te Outer 
bij Alfons De Clercq, Aardeweg 
70, van 15 tot 16 u. ; te Pollare 
bij Herman De Kegel, Dorpsstr. 33, 
van 16 tot 17 u. ; te Ninove bij 

Georgette De Kegel, Leopoldl. 86, 
van 17 tot 20 u., alsook morgen 
zondag 13 april van 10 tot 12 u. 

RONSE 
DAVIDSFONDS 100 JAAR 

Zaterdag 19 april om 20 u. 30 
in de St-Hermeskerk : Jubelkon-
cert door de Koninklijke Turnhout-
se Koncertverhouding onder lei
ding van Ernest Maes. Solist De-
jan Mijager met werken van Sibe
lius, Jef Maes, William Boyce, Mo
zart en Beethoven. 

Zondag 20 april om 9 u. 30 in 
de St-Martinuskerk te Ronse 
eucharistieviering. Om 10 u. 45 
akademische zitting op het stad
huis ; feestrede door André De-
medts « Vlaanderen, nu en mor
gen ». Iedereen welkom. 

ZO€l«RC]eS 
Dame, 23 j . , diploma public-rela
tions A l . 
Jonge dame, 23 j . , diploma A6-A3, 
lager middelbaar onderwijs. 
Boekhouder, 50 j . , ruime ervaring. 
Arbeider, 38 j . , uit Heist-op-den-
Berg. 
Licent. financiële en ekonomische, 
40 j . 
Technisch ingenieur elektro-me-
chanika. 
35-jarige zoekt betrekking als be
diende, kantoorhoofd. 
Dame, 23 j . , diploma technisch 
ingenieur. 
Jonge man, 22 j . , diploma A3 elek-
tronika, chauffeur rijbewijs C. 
Bediende, 35 j . , ervaring als afde
lingschef en transportagent. 
Gehandikapte, 35 j . , goede chauf
feur. 
Germaans filoloog, 23 j . 
'Dame, A6-A1 handel, part-time 
betrekking. 
42-jarige arbeider zoekt licht 
werk, onderhoud of zo. 
25-jarige bediende, diploma eko
nomische, ervaring boekhouden. 
Schrijnwerker, 32 j . , uit Heist op 
den Berg zoekt passend werk. 
Jongeman, 28 j . , dipl. A2 scheikun. 
de, laatstejaars assistent psicho-
logie, zoekt passende part-time
betrekking. 
Wie kan helpen schrijft of te l . 
naar sen. Wim Jorissen, Louisa-
str. 31, 2800 Mecheen, tel. 015/ 
41.35.96. R 55 

Welke Vlaamse gezinnen willen 
hun vakantie doorbrengen aan 
zee ? Ik verhuur appartementen 
voor max. 6 personen aan matige 
prijs. Schrijf of tel. naar : Michel 

Pollet, Noordzeestr. 29, 8401 Bre-
dene (059/80.19.84). R 56 

TE KOOP : 
Zeer ruime villa, alle komfort, 
50 a groot, prachtige tuin, dub
bele garage, gelegen te Huise 
in groene zone. Prijs: 4.750.000 
fr. Voor meerdere inlichtingen: 
tel. 02/217.97.98, Nicole Van 
Es ('s voormiddags). R 57 

1. Plaatsaanbieding voor onafhan
kelijk vertegenwoordiger in inter
nationale textielhandel, vertegen
woordiging voor gans België of 
Vlaanderen, zetel Brussel. 
2. Plaatsaanvraag : een gepensi
oneerd landbouwer zoekt bijver
dienste als tuinman, St-Niklaas of 
omgeving. 

3. Vrouwelijk technisch ingenieur 
scheikunde zoekt aangepaste be
trekking. Ruime talenkennis en 
daktylo. 

Z.w. tot volksvert. Nelly Maes, 
Pr. Jos. Charlottelaan 115, St-Ni
klaas, te. 76.49.74. R 58 

WIE HELPT DEZE MENSEN AAN 
EEN AANGEPASTE BETREKKING? 

— Bediende, 5 jaar, diploma lager 
middelbaar onderwijs. Bjizondere 
lessen Frans en boekhouding. 25 
jaar ervaring : werkzaam bij per
soneelsdienst van belangrijke Me-
chelse firma. Zoekt part-time job. 

(Nr 21975) 
— 50-jarige, diploma lager mid
delbaar, 12 jaar beroepsonderoffi
cier, kent grondig dactylo en en

kelvoudige boekohuding, bezit di
ploma « Patroon kleinhandel » ; 
9 jaar beheerder-werkend ven
noot in kleinhandel ; 3 jaar maga
zijnier chauffeur (rijvergunning 
B). (Nr 26475) 
Juffrouw, 22 jaar, technisch inge
nieur industrieel - scheikunde. 

(Nr 21175) 
Stenotypiste, 26 jaar. (Nr 11975) 
Jonge man, 24 jaar, diploma lager 
middelbaar, zoekt werk als hand
langer, chauffeur, magazijnier 
(kan met vork-lift rijden), leger
dienst volbracht. (Nr 26675) 
Offset-drukker, diploma A2 be
roep ,legerdienst volbracht, on
middellijk beschikbaar (Nr 26775) 
Handelsingenieur, legerdienst on
langs volbracht. 5 maand beroeps
ervaring (aankoop - verkoop -
marketing). (Nr 24375) 
Bediende 35 jaar, werkzaam ge
weest in de sektor reisagent
schappen met ruime bevoegdheid 
en verantwoordelijkheid. Zoekt 
aangepaste betrekking in deze 
sektor. Eventueel ook als bedien
de of verkoper in gelijk welke 
sektor. (Nr 27475) 
23-jarige zoekt typewerk als bij
verdienste. Vrij : elke avond en 
de gehele zaterdag. (Nr 5775) 
Inlichtingen bezorgen aan Volks
vertegenwoordiger Joos Somers. 
Liersesteenweg 11, 2580 St.-Kat.-
Waver. (Tel. : 015/217900). R 59 

Gratis 3 kamers en kelder + ge
bruik van stadswater ter beschik
king aan alleenstaande dame in 
ruil voor + 1 uur per dag hulp 
in het huishouden voor bejaarde 
dame. Schrijven bureaublad. R 60 
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BLANKENBERGE 
STUDENTENJOB 

Studente vanaf 16 jaar gevraagd 
voor de maand Juli of vanaf 15 
juli tot 16 augustus. Spijshuls Bé-
arnaise, de Smet de Naeyerlaan 
86, tel. 050/41.36.54. 

DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyerl. 
8, tel. 050/41.22.39 of tot H. Van 
RIjssel, K. Boudewijnl. 25, te l . 
050/41.12.01. 

VLAAI\/1S NAT. ZANGFEEST 
EN IJZERBEDEVAART 

Wij kunnen onze lezers mede
delen dat voor beide gelegenhe
den een autobus zal ingelegd wor
den. Wij l<omen daar later nog 
wel op terug. 

V1J\AIV1SE 
VROUWENVERENIGING 

18 april : Djamontage met boek
bespreking naar aanleiding van 
het zopas uitgegeven boek « De 
Westhoek, een streek in bewe
ging ». Org. : VVl in samenwer
king met de leperse foto en dia-
klub. Bovenzaal van de Spaar- en 
Lijfrentekas, Grote IVlarkt, om 20 
u. (Spreker : Michel Capoen). 
^ 5 mei : Bezoek aan tapijtenwe-
verij te Harelbeke. Vertrek om 13 
u. 15 onder 't Nieuwerck. Inschr. 
vóór 1 mei bij mevr. Braem-Dam-
bruyne, Slachthuisstr. 29. 

14 juni : Ons jaarlijks leden-
feest gaat door op 14 juni om 20 
u. in de zaal van het Jeugdstadi-
on. Houd die datum vri j . 

BRUGGE 
HULDE AAN MAURITS DEROO 

Op donderdag 17 april te 20 u. 
30 wordt in de stedelijke schouw
burg te Brugge een hulde inge
richt aan toondichter en ere-di-
rekteur Maurits Deroo. Door het 
Westvlaams Orkest o.l.v. Dirk Va-
rendonck worden uitsluitend wer
ken van de gehuldigde ten geho
re gebracht. Solistische medewer
king o<a. van Renaud Deroo (pia
no) en Wilfrled Deroo (viool). In
leiding en presentatie : mevr. 
Kris Deroo-lserbijt. Lokatie in de 
stadsschouwburg te Brugge, kaar
ten aan 80 en 40 fr. (40 en 20 fr. 
voor studenten). 

• Wjj-Vlaams-nationairf » neenjt 
van hatte deel aan deze wel ver
diende huleis ! 

ttmimtmmmmtmmimtÊmitlmtÊÊmmmmmmmam 

GEBOORTE 
Op 23 maflfrt werd Bart gebo

ren, zoon van Dirk Berckmans en 
>tadine Blonde. HartetIJfc proficiat. 

EHKSMUIDE 
MOTIE 

Ons gemeentebestuur nam op 
20 maart eenparig een motie aan 
dJe de handelswijze van Nols en 
de verdere diskrlminatie in het 
Brusselse ten nadele van de Vla
mingen schandvlekt. Proficiat 
voor alles partijen die hiermede 

; akkoord gingen. 

GISTEL 
GEBOORTE 

Op 24 maart kwam bij Ignace 
Vanderwee en Diana Rosseel een 
eerste kindje : Kris. Van harte 
proficiat. 

HOUTHULST 
LEDENVERGADERING 

De voor 18 april voorziene le
denvergadering met als spreker 
IVIiel Vansteenkiste wordt verlegd 
naar een datum in mei. 

ICHTEGEM 
OVERLIJDEN 

Op amper 39-jarige leeftijd over
leed alhier onverwacht onze 
vriend en ons medelid Willem 
Provoost. Aan zijn beproefde echt
genote en naastbestaanden onze 
innige deelneming. 

KOKSIJDE 
HUWELIJK 

Paul Delie en Katleen De Clerck 
(Veurne) stapten in het huwelijks
bootje. Onze hartelijkge gelukwen
sen aan jonggehuwden en ouders. 

BESTUURSVERKIEZING 
Heeft plaats op 24 april in café 

Het Lusthof. 

LEFFINGE-SPERMALIE 
10 JAAR VU 

Onze afdeling bestaat dit jaar 
al 10 jaar Het zal gevierd worden: 
als eerste aktiviteit krijgen we 
een ledenvergadering op 12 april 
in het Bierhuis te Leffinge met 
als spreker Emiei Vansteenkiste 
Ais 2de aktiviteit richten we een 
reis in naar Frans-Vlaanderen op 
3 mei. Dan wordt in juli nog een 
wandeltocht georganiseerd. Daar
bij wordt ons traditioneel bal in 
oktober een verrassingsbal. In de 
loop van dit jaar wordt dan ook 
de afdelmgsvlag overhandigd ti j
dens een maaltijd, waar alle leden 
hopelijk aanwezig zullen zijn. Een 
tentoonstelling « Het Vlaams-Na-
tionaHsme van 1914 tot 1975 », 
op 8-11 november 1975 in het 
Bierhuis zet een eindpunt achter 
deze viering. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
BESTUURSVERKIEZING 

Omwille van de opvoering van 
« De Zaak » in het Kursaal op 11 
april werd de datum van de be-
stuursverkiezing verlegd naar 
15 apiril in het Vlaams Huis. 

OOSTENDE 
DfBAT 

Vo^ge vrijdag gidfi de gr9te de-
bata\4}nd ïao^ pfiet Demey als 
modef^atör en de bolde kamerle
den als panealteden. Bert Ruys-
schaert kon als voor^. yan het 
dageljks bestuur x^o «ok tevre
den terugblifeken op. dé eerste Ver
gadering. Men schrok ook niet 
terug: om esn netelige kwestie te 
behatideien. waarin de parlemen
tairen en de zaal niet alttjt^ één 
meniilg toegedaan wdren : dit 
was | j i s t het Interessante van de 
open 1 en serene diskussies. De 
agenda was bijlange niet afge
werkt en in mei gaat een tweede 
vergadering door. 
KURSAAL 

Vai)lieverlede begint de huidige 
koncassiehoudster in de « zon
den •» van de Ramée te hervallen: 
reeds? verschijnen de eerste uit
nodigingen met Frai>s voorop, en 

^ 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

VEISELST & DI0CICAERT 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAG 

MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT) 
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 31. 

ook de eerste plakbrief met een 
Franse voorrang kwam schuchter
weg te voorschijn. Vansteenkiste 
heeft onmiddellijk protest aange
tekend en de fraktie wordt tot 
waakzaamheid aangezet. 

OOSTKAMP 
DIENSTBETOON MEVR. MOLLET 

Elke 4de zaterdag van de maand, 
Legeweg, 169, van 10 tot 11 u. 

ROESELARE 
NIEUW BESTUUR 

Op donderdag 3 april werd een 
nieuw bestuur gekozen met voorz. 
P. Allewaert. Daarnaast zijn Jan 
Crabbe, Anne Kindt, Rik Hoor-
naert, Stef Dewandel, Toon Mas-
scho en Victor Vangeluwe ook 
gekozen. 

VEURNE 
KANT NIEUWS 

Ons kanton kwam binnen 0-V-D 
als eerste gereed met de leden
hernieuwing, die overal suksesvol 
verliepen. Wij staan ook, speciaal 
met Veurne en Adinkerke goed 
geplaatst met het aantal nieuwe 
leden. Oostduinkerke is inmiddels 
zo goed geplaatst dat het meer 
leden heeft dan Nieuwpoort en 
dus duidelijk een eigen afdeling 
verdient. Zaterdag 19 april sluit 
ons kant de reeks bals af met het 
groot lentebal in zaal Retorika te 
Veurne. 

VARSENARE 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 18 april in zaal De 
Leeuw. Een etentje wacht. 

PROPAGANDA 
Personen die bereid zijn mee te 

helpen aan de propaganda op 
plaatselijk vlak worden verzocht 
zich kenbaar te maken aan Guido 
Patrouille, Zandstr. 29. 

BELASTINGSAANGIFTEN 
ledere maandag vanaf 19 u. 

zich aanbieden met alle nodige 
dokumenten. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Voor dienstbetoon wendt u tot 
één van onze bestuursleden. Zij 
zorgen voor de verdere afhande
ling van uw zaak. 

WERVUC 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Wij trekken daar naartoe op 25 
mei a.s. Geen enkele Vlaming mag 
deze belevenis missen. Deehlame 
in. de onkosten : 250 f r , busreis 
naaf Antwerpen en ingang inbe
grepen. Inschr. hij de feestuurs' 
leden. 

ZIJ WORDEN NiET VERGjÊTÖ* '^^ 
De oude getrouwe Vlaams-na-' 

tionalisten. Door hun persoonlijke 
inzet wordt onze strijd van n ĵ 
misschien iets gemakkelijker. De 
voorzitter van 3e Werviksé VU 
met een paar bestuurslede» h e ^ 
ben daarom gemeend die mensen 
op paasmaandag eens een dank-
bezoek te moeten brengen. Hun 
gastvrijheid én hun verhalen over 
de vroegere inzet waren werke
lijk een nteuWö inspuiting voor 
ons die he^en aktief in de Vlaan>-
se stri jd staan. Wij hopen nog 
dikwijls hen te mogen bezoeken : > 
lessen in Vlaamse strijd kunnen 
ieder van ons gebruiken 1 

ONZE ZONNEBEEKSE VRIENDEN 
nodigen ons uit op hun jaarlijks 

bal op zaterdag 29 april. Hoeft het 
gezegd dat onze aanwezigheid een 
plicht is ? Dus, allen daarheen I 
Adres : zaal Breughel, leperse-
s t w i 41, Zonnebeke. 

IJZERBEDEVAART 
Affiches zijn verkrijgbaar bij on

ze vriend Vandamme Aimé, Speie-
str. 85. 

1976 : VERKIEZINGSJAAR 
Zeer belangrijk voor Wervik, 

teneinde ook in onze stede een 
Vlaamsnationale vertegenwoordi
ging te krijgen. Een goede kies-
kampanje kost geld, veel geld 
(spijtig genoeg). Mogen wij daar
om vragen uw steun te willen 

MLinD^g 
APRIL 

12. Leffinge-Spermalie : Ledenvergadering met E. Vansteen. 
kiste in Bierhuis, om 20 u. 

13. Diksmuide : Uitstap naar Frans-Vlaanderen. 
14. Veurne : Uitgebreid arr. bestuur. 
15. Vuurtoren : Afdelingsbestuursverkiezing in Vlaams Huis. 
18. Westende : Vergadering met sen. Persljn. 
18. Ichtegem : Ledenvergadering in « De Engel ». 
18. Houthulst : Ledenvergadering met E. Vansteenkiste. 

Zaal Madelon. 
18. Westende : Ledenvergadering met sen. Persijn. 
19. Veurne : Lentebal in zaal Retorika. 
24. Koksijde : Afdelingsbestuursverkiezing in zaal Lusthof, 

om 20 u. 
24. Gistel : Ledenvergadering met sen. G. Van In. 
27. Diksmuide : Arr. raad. 

overmaken aan girorekening nr 
850-8038770-87 van Volksunie af
deling Wervik. ^eAh* 

SOC. DIENSTBETOON^^'-
Hervé Vandamme, St-Maartens-

plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brie-
lenl. 108. 
VLAAMS SINDIKAAT # , " '' 

Eerlang zullen we oof^ storten 
met het Vlaamse Sindikaat Men 
kan echter nu reeds lid worden. 
Gelieve u te wenden tot Van
damme Hervé, ofwel geef uw 
naam door aan een der bestuurs
leden. 
SOLDATENDIENST » IC DIEN » 

Vooraleer in militaire dienst te 
treden laat ons uw adres weten. 
U krijgt via de Vlaamse soldaten-

aktie interessante gegevens en 
brochures, die u heelwat kunnen 
helpen. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
WESTFLANDRIA 

Zitdagen : elke 2de en 4de vrij
dagavond voor Wervik, vanaf april 
zijn volgende uren geldig : van 18 
tot 19 u. 30, dit wegens de uit
breiding van het ledenaantal. Mo
gen wij onze leden vragen propa
gandisten te zijn ? Het is tenslot
te hun organisatie. 

Zandvoorde-Geluveld : zaterdag 
19 april, van 9 tot 10 u., bij Ver-
beke Wilfried, Zandvoordedorp 22. 

Agevaardigde : Jef Claeys, Ten 
Bnelenlaan 108, Wervik. 

Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten 
Bnelenlaan 108, Wervik. 

VU-DIALOOCDAG 13 APRIL 
OUDENAARDE 

TEWERKSTELLING, 
WELVAART 
EN WELZIJN 
IN VLAANDEREN 1975 

Het blijft berg-af gaan met de tewerkstellinq in Vlaanderen. 
En de cijfers worden elke dag maar erger, de vooruitzichten 
nog zwarter vooral voor jongeren, voor vrouwen, voor pas 
afgestudeerden... 

Nieuwe tewerkstelling scheppen is dus een taak, maar waar 
©n hoe 7 Welke soort van tewerkstelling ? 

En wat dan met het leefmflieti, met de spannipgen dfe In de 
beperkte ruimte van Vlaanderen ontstaan tussen weivaart 
en welzijn ? 

* 
l4oever mag VlaèR<leren z^n al erg geteisterd weiztjn nog 
opofferen voor dé lAderdaad ook gerechtvaardigde eisen van 
welvaart ? 

tjoever ^ynnen VM^ ^te spsgignins verzoenen^ ? W^t ^ « ^ - O , ^ 
zéker niet doen t Bigstaan'er wisséloplossïngen ?' 
Over al deze, en verwante vragen, wil de VU uw stem horen 
ert er rekening ^ ^ houden bij het formiieren van haar 
standpunt. ' 

* T ^ i 

M^OGRAMMA 

10 u. : verwelkdmtög en overzicht van <te werkzaamheden 
door de voor : ^ f t r van de dialoogdag volksvertegenwoor
diger J. Olaerts» ^ 

10 u. 15 : voorsteflhig van de rapporten : ^H-'^iB^'^ 
RAPPORT I : Téwerkstellingsbehoeften in Vlaanderen. 
Referent : dr. Dé Sloovere, ekonomist (GERV). 
RAPPORT II : Welzijnsproblemen versus welvaart. 
Referent : dr.' I^ÖIy Oesayere, prof. ekonomische hoge
school Limburg. 

11 u. : Informatièyj^ vragen. 

11 u. 30 : indeling in werkgroepen en pauze. 

• la | l * . - 13 u. : eerste deel werkgroepen. 

13 u. : lunch. 

1 u. - 15 u. : werkgroepen 

tot 15 u. 30 : rapporteren & pauze. 

15 u. 30 - 17 u. : voorleggen van de besluiten en dialoog van 
de deelnemers met paneel : bestaande uit referenten : 
lic. H. Debbaut (Assistent RUG), senator E. De Facq, lic. 
A. Monteyne, l i c , 'M. Dubrulle (BBL). 

Deze dialoogdag gaat door in « Keizer Karel », Gelukstede 1, 
Oudenaarde (nabij Station). 
(Middagmaal 150 fr., 1 konsumptie inbegrepen). 

J 
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PARUSE LENTEMODE 
BIJ SUCCES KLEDING MEYERS 

2.000 
ZONNIGE LENTEMANTELS 

VERWELKOMEN U BIJ 

SUCCES KLEDING MEYERS 

KWALITEIT KOPEN 
SERVICE GENIETEN 

EN TOCH 
GELD SPAREN 

BETEKENT 
NU MEER DAN OOIT 

SUCCESKLEDING 
KIEZEN! 

ER IS KEUS 
TUSSEN RUIM 

2.000 
LENTE- EN ZOMERMANTELS 

VOOR DE JEUGD 
DE JONGE DAME 

EN DE DAME. 
ZELFS 

DE GROOTSTE MATEN 
ZIJN BESCHIKBAAR. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODEZAAK VOOR I t EN PLECHTIGE KOMMUNIEKLEDING 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

EEN SPECIALE KOLLEKTIE 
VOOR MOEDERS 
VAN KOMMUNIKANTEN. 
SAMENGEBRACHT UIT DE 
BESTE EUROPESE KOLLEKTIE 
GAAT U ZOWEL DE 
JONGE, MODIEUS SPORTIEVE 
ALS 'DE ZEER GEKLEDE 
KLASSIEKE MANTEL VINDEN! 
EN DAN BRENGT 
SUCCESKLEDING MEYERS 
U NOG DIE ONVERGELIJKBA
RE KEUS VESTEN - KLEEDJES -
ENSEMBLES • BROEKEN -
ROKKEN - BLOUSEN EN BOE-
TIEKREGENMANTELS. 

0 DAMESMANTELS 

efn7 2 . 2 0 0 F 
0 DAMESMANTELS 

Eskam O A A C C 
Vanaf W * 7 7 9 F 

0 JONGENSKOSTUUM 

^tlT 2 .750 F 
0 MEISJESTAILLEUR 

vt7 2 .100 F 
W A A R D E B O N 

Degelijk ingevuld aan de kassa af te geven 
vooraleer uw aankoop te doen en dan zult u 
uw nieuwe lentemantel een heel stuk bene
den de aangeduide prijs betalen 

Naam 
Stra.it (\jr 
Postnr Geniet nte 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
• ZATERD. VAN 9 TOT 18 UUR 
• ZON-, MAAN-, EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
• JAARLUKS VERLOF 1975 

GESLOTEN VAN 21 JULI TOT 12 AUGUSTUS 
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M/imCHî PPU 

PRIMEUR VOOR ANTWERPEN 

HEENPARK EN EDUKATIEF REZERVAAT OP DE BLOKKERSDIIK 
De jongste Jaren werden In het Vlaam
se land door werkgroepen allerlei ini
tiatieven genomen om natuurgebie
den te beschermen en zinvol te be
heren. De overheid heeft deze ontwik
keling meestal niet gestimuleerd. 
Daardoor werden de beoogde resul
taten zelden ten volle bereikt. Een 
uitzondering is misschien de oude 
Borgerweertpolder, beter bekend als 
de BlokkersdIJk. 

De Blokkersdijk is een natuurgebied 
van 105 ha gelegen op de Antwerpse 
linker Schelde-oever, tussen de indus
triezone en het Sint-Annabos. Twee 
kenmerkende landschappen overheer
sen : duinen in ontwikkeling en moe
rassen. Ze liggen drie meter hoger 
dan de omgeving. Een derde van het 
reservaat is een grote, ondiepe plas, 
met zwak hellende oevers. Daardoor 
komen, bij lage waterstand, brede 
stroken droog. Hier vinden waadvogels 
en eenden voedsel en rust. Sommige 
merkwaardige vogelsoorten broeden 
er zelfs. Vooral de moerassige gordel, 
begroeid met zeeaster, riet en gras is 
een ideaal broedgebied. Bij hoogwater 
verzamelen zich hier talrijke eenden
soorten, snippen, patrijzen en fazan
ten. 

Achter de oude, bewaard gebleven 
Blokkersdijk bevindt zich een wilge
bosje, waar merkwaardige planten en 
zangvogels voorkomen. De jongste 
jaren broeden er een toenemend aan
tal bedreigde vogels op de Blokkers
dijk, ondermeer de krak- en bergeend, 
de tureluur, de scholekster en de 
kluut. 

PLEIDOOI VOOR DRIELEDIGE 
JTRUKTUUR 

WIPA, de Werkgroep Instruktief Park 
Antwerpen, heeft een beheersplan uit
gewerkt voor de Blokkersdijk. Daarin 
wordt gepleit voor een drieledige 
struktuur, bestaande uit een vogelre
servaat, een heempark en een eduka-
tief rezervaat. 
Het vogelrezervaat strekt zich uit rond 
de grote plas en moet ontoegankelijk 
blijven voor het publiek Wel wordt 
de bouw voorzien van observatiehut
ten, van waaruit de vogels gemakke
lijk en zonder gevaar kunnen worden 
waargenomen. 
In het heempark wordt een dubbel 
doel nagestreefd het beschermen 
van bedreigde planten, dieren en 
landschappen en het scheppen van 

veldbiologische en populaire waarne
mingsmogelijkheden . 
Het opstellen van het edukatief rezer
vaat voor het publiek verantwoordt 
de vereiste investeringen. Schoolbe
zoeken, lessen in open lucht, natuur
wandelingen en natuurstudie in het 
milieu beantwoorden aan een behoef
te. In de steden was daar de jongste 
jaren weinig sprake van, bij gebrek 
aan konkrete mogelijkheden. Daarom 
is het WIPA-projekt zo belangrijk. 

ANTWERPEN REAGEERT NIET 

Reeds in maart '73 werd door WIPA 
een voorstel tot beheer overgemaakt 
aan de Antwerpse schepen van Stads
eigendommen en Parken. Dit projekt 
was geïnspireerd door de Belgische 
Jeugdbond voor Natuurstudie, het 
Centrum voor Natuurbeschermings-
edukatie, ATB De Natuurvrienden, Na
tuur 2000, de Koninklijke Maatschappij 
voor Dierkunde van Antwerpen, het 
Koördinatie Komitee voor de Bescher
ming van de Vogels en de Wielewaal. 
Schepen Mia Van Cauwelaert reageer
de met beloften. Van een bijeenkomst 

tussen WIPA en het stadsbestuur is 
tot nog toe niets in huis gekomen. In 
de pers werden de plannen van WIPA 
wel gunstig onthaald. 

NIET WACHTEN 

Sommige kringen hebben niet gewacht 
op officiële steun om aan de slag te 
gaan. WIPA plaatste vorig jaar borden 
nabij de grote plas, met de vermel
ding : « Broedgebied. Verboden toe
gang ». Daarop reageerde IMALSO, 
die eigenaar is van de gronden, vrij 
boos. Toch bleven de waarschuwings
borden staan, met gunstig gevolg trou
wens, want het aantal broedvogels 
nam toe. 
Tot deze bevindingen kwam de Belgi
sche Jeugdbond voor Natuurstudie, 
die reeds geruime tijd de populaties 
op de Blokkersdijk bestudeert. Tellin
gen hebben aangetoond dat er zowat 
zeventig verschillende vogelsoorten 
voorkomen. 
Veldbiologen zijn reeds begonnen met 
de inventarisatie, het opstellen van 
vegetatiekaarten, en het hydrologisch 
onderzoek. Ook het stedelijk onderwijs 
nam initiatieven, ondermeer via de 

uitstapgroep « Kindervreugd ». Vele 
jonge mensen uit deze kringen namen 
reeds deel aan geleide natuurwande
lingen op de Blokkersdijk. De Ant
werpse schepen voor Onderwijs heeft 
trouwens bij herhaling het belang be
klemtoond van de Blokkersdijk en van 
het voorstel van WIPA. 
Alles wijst er op dat het eerlang tot 
een open en eerlijke konfrontatie zal 
komen tussen alle partijen. Op deze 
wijze alleen, kan de Blokkersdijk een 
zinvol beheerd natuurgebied worden. 
Het is de hoogste tijd, omdat ondoor
dachte beheersmaatregelen heelwat 
schade zouden kunnen aanrichten. 
Daarom hopen de mensen van WIPA 
dat de Antwerpse dienst voor parken 
en plantsoenen definitief zal afzien 
van een massale boomplanting rond de 
grote plas. Ook het verder storten van 
pre-netrapuin in het natuurreservaat 
moet door het Antwerpse stadsbe
stuur worden verboden. Mits wat goe
de wil krijgt Antwerpen een heempark 
en een edukatief rezervaat, zoals in 
tientallen Nederlandse steden. 
Voor het Vlaamse land alleszins een 
primeur ! 

Dirk Buyes. 

IN NENORIAN |0S VAN LINBERGEN 
Jos van Limbergen werd onlangs te Hove herdacht door de leden van 
de Volkssterrenwacht Urania, waarvan hij de medestichter en bezieler 
was. Het was toen precies een week geleden dat hij in beperkte kring 
te Mortsel ten grave werd gedragen. Hij overleed vrij onverwacht te 
Borgerhout op 25 februari 1975, dezelfde gemeente waar hij op 13 ja
nuari 1902 werd geboren. 
Jos van Limbergen was een groot geleerde, een edel mens en een be
wust Vlaming, die voor zijn volk van onschatbare betekenis zal blijven. 
Zijn werk als volksprofessor, als sterrenkundige en als popularisator 
van de natuurwetenschappen heeft een stempel gedrukt op zijn gene
ratie. Daardoor verwierven tienduizenden Vlamingen een zinvolle be
langstelling voor de natuur, voor de sterrenkunde en voor het leven in 
al haar uitingen. Vooral de volksmens heeft hij kunnen aanspreken door 
zijn populaire astronomische waarnemingsavonden, zijn voordrachten 
en zijn vele publikaties. 

STEEDS AKTIEF 

In de vooroorlogsche periode was hij reeds bijzonder aktief. Vanaf 
1929 publiceerde hij « De Almanak der Weetlustigen » en in 1934 sticht
te hij het tijdschrift « Weetlust », de voorloper van het bekende maand
blad « Natuurwereld ». Dat jaar verscheen ook zijn boek « Mensen 
en sterren », geschreven naar aanleiding van 12 populair-astronomi
sche radiovoordrachten. In deze periode verspreidde het populaire 
dagblad « De Dag » zijn bekende wereldatlas, die een overweldigende 
belangstelling genoot in brede lagen van de bevolking. 
De oorlogsperiode en de naoorlogse tijd leidde tot een der meest tra
gische bladzijden uit de geschiedenis van het leven van Jos van Lim
bergen. Zij die nog steeds menen dat de repressie niet onrechtvaardig 
is geweest, of dat amnestie overbodig zou zijn, vinden misschien in 
de schandalige behandeling van zijn werk en zijn persoon enig begrip. 
Het artikel uit de « Nieuwe Standaard » van 26 maart 1947 is in dit 
opzicht veelbetekenend. 

VROEGE WAARSCHUWING 

In 1957 verscheen op 80.000 eksemplaren een nieuw werk van Jos van 
Limbergen « Het Rijk der Sterren ». Populaire boeken waren o.m. ook 
« Verovering van de maan » in 1961 en « Mensen in het heelal » in 
1963. Lang voor de milieuproblemen in het nieuws kwamen, waar
schuwde hij reeds voor de gevaren van natuurvernieling en milieuver
vuiling in de vijftigerjaren. In 1969 verscheen een scherpe aanklacht 
tegen de stelselmatige aftakeling van ons leefmilieu onder de spreken
de titel « Zonden tegen de natuur ». Datzelfde jaar publiceerde Jos van. 
Limbergen nog een tweede boek « Zonden tegen de mens ». Ook in 
zijn tijdschrift « Natuurwereld », dat nu aan zijn 37ste jaargang toe is, 
werd aan deze problemen veel aandacht besteed. 

BEZIELER 

Jos van Limbregen was ook op andere terreinen aktief. In oktober 
droeg hij in grote mate bij tot de stichting van de Volkssterrenwacht 
Urania te Hove, waarvan hij de peter werd. Ook bij de oprichting van 
het planetarium van de Antwerpse dierentuin in mei 1971 speelde Jos 
van Limbergen een grote rol, weliswaar achter de schermen. 
Jos van Limbergen was een bezieler van formaat, die vele joernalisten 
en uitgevers heeft kunnen winnen voor zijn ideeën en die tegelijk ook 
de volksmens kon aanspreken. Hij pronkte nooit met zijn titels. Hij ge
bruikte ze zelfs nooit, al studeerde hij o.m. in Parijs en in Berlijn, bij 
bekende sterrenkundigen en natuurwetenschappers. Uit deze kringen 
wist hij zich te omringen met een schaar medewerkers van internatio
nale faam, die mee hebben gebouwd aan de opgang van zijn tijdschrift 
<c Natuurwereld ». 
Uit het liefdevol aandenken publiceren we nog deze flits : 
« Zijn leven was één ideaal, hij leerde zijn volk de natuur kennen en 
waarderen, zijn hele leven heeft hij gegeven voor de vulgarisatie van 
de wetenschap. 
Ontelbaar zijn zijn publikaties en zijn voordrachten, maar zijn levens
taak is ongetwijfeld het wetenschappelijk maandblad « Natuurwereld » 
door hem en zijn echtgenote gesticht. 
Indien wij hem werkelijk de verdiende eer willen bewijzen moeten wij 
trachten zijn vurigste wens te vervullen. Zijn levenswerk verder te zet
ten... ... Dirk Buyes 
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rose gronon 

it' ' 'i 

Ishtar, Rose Gronons meest re
cente publikatie, is geen histori
sche roman. Want dit is een ver
haal, niets meer, zelfs niet histo
risch, en het krioelt van fouten. 
Gronon bedoelt natuurlijk : fouten 
tegen de geschiedenis of wat er
voor doorgaat. Dat is bewust ge
beurd. De vrome Ester, een oud
testamentische bijbelfiguur, wordt 
vereenzelvigd met Ishtar, de Ba
bylonische godin van de avond
en morgenvrede — Ishtar is de 
morgen- en de avondster —. flose 
Gronon wil hiermee een eigen 
interpretatie opbouwen omtrent 
het verhaal van Het boek Ester, 
dat om een tot op heden niet ver
klaarde reden én in de Bijbel én 
in de Perzische overleveringen op
genomen is. Zij tracht de vraag 
te beantwoorden — of beter : zij 
tracht er een menselijke verkla
ring voor te geven — welke in
triges schuilden achter de door 
de joodse Koningin Ester bevo
len of toegelaten massamoord op 
een Perzische stam. Wie waren 
daarenboven die mensen ? 

Rose Gronon kiest zelf de namen 
voor haar interpretatie de 
(joodse) Ishtar, haar oom Mardo-
chai en de intrigant en hofdienaar 
Masabetes ; Artakhshatra, ish-
tars gemaal en Perzische koning 
die zijn eerste vrouw en koningin 
Vashti blameert en verstoot ; Faï-

dume, zuster van Vashti en echt
genote van Aman, de hoogste 
ambtenaar aan Artakhshatra's hof; 
Bessos, pleegbroer van Faïdume ; 
Prexaspes, Gobryas, Othanes, Hy-
darnes, Aspathynes, Vishtaspa en 
Oarses, zonen van Aman en Faï
dume. 
Ook de epische feiten worden 
door Gronon verdicht. Zij laat die 
verhalen door Faïdume en Bessos, 
enkele ogenblikken nadat beiden 
de eerste massale slachting heb
ben overleefd en zich voorberei
den op het onvermijdelijke : de 
komst van de joden die door Ish
tar uitgestuurd worden om ook 
hen beiden te doden. 
Bessos had gemakkelijk kunnen 
vluchten toen in de eerste golf 
van terreur Aman en zijn zonen 
en zijn trouwgebleven omgeving 
werden vermoord. Maar de diepe 
genegenheid voor zijn beproefde 
pleegzuster weerhoudt hem. Eén 
heeft het gewaagd, bij mij te blij
ven. Hij is lang roerloos neerge
hurkt gebleven. Nu schuift hij 
naar mij toe, van zuil tot zuil, 
zijn twee handen vatten mijn en
kels in hun warme, vertrouwde 
greep, zijn mond drukt aan mijn 
verkleumde voeten. Zo deed hij 
toch, toen wij nog samen kinde
ren waren en ik schreide, omdat 
ik weer gestraft was, en het zo 
koud had. 

De in-goede en trouwe Bessos is 
een getekende. Als kind door Faï-
dume's overgrootmoeder ont

mand, kon hij als volwassene de 
wijze schoonheid Vashti niet tot 
vrouw nemen, hoewel beider har
ten op ell<aar afgestemd waren. 
Faïdume lijdt erg veel onder die 
toestand en blijft onveranderlijk 
zijn aanhankelijke zuster en een 
deelgenote in Bessos' bodemloze 
eenzaamheid. Van liefde zou je 
nooit de bevrediging en de vreug
de kennen. Enkel de onmacht en 
de pijn. 

Na enige aarzeling, huwt Vashti 
met Artkhshatra en wordt konin
gin aan het hof van Susa. Als 
blijkt dat Vashti geen zoon zal 
baren voor de koning, legt de ko
ning al de gebruiken naast zich 
neer en verstoot zijn gemalin 
niet. Hieruit groeit het eerste 
konflikt, tussen de koningin en 
de eunuch Masabetes, die de 
laan uitgezonden wordt en met
een een net van intriges spant 
rondom Aman en diens oudste 
zoon Prexaspes, die inmiddels 
als belangrijkste gezant van het 
hof de vriendschap van de ko
ning wint. 
En dan treedt Ishtar in het ver
haal. Als Joods weesmeisje opge
voed bij haar oom, ontluikt in 
haar de wondermooie vrouw, naar 
wiens gunst velen dingen. Ishtar 
zendt allen kategoriek wandelen 
en wil alleen Prexaspes hebben. 
Als deze haar brutaal afwijst, 
slaat haar liefde om in oeverloze 
haat. Die haat zal zij jaren later 
vrijuit kunnen botvieren op het 

gezin van Aman. De weg naar dit 
gruwelijk schouwspel wordt door 
Masabetes bereid : als hij terug
gekeerd is in het hof, weet hij 
de koning ertoe te overhalen 
Vashti te krenken en te verstoten, 
loodst de joodse Ishtar op de 
troon van de koningin, brengt Mar-
dochai en diens vrienden en fami
lieleden op sleutelposities aan het 
hof en zorgt ervoor dat die hele 
troep de positie van Aman onder
graaft. Als Amans zonen op een 
avond een gewaagde grap uitha
len met Masabetes en Mardochai, 
heeft Ishtar een aanleing voor
handen om haar monsterachtige 
wraakoefening te laten uitvoeren. 
In dit episch meesterwerk Ishtar 
steken moed, sereniteit en teder
heid schril af tegen een dekor 
van list, lichtzinnigheid en moord
zucht van Perzische koningen en 
hun dienaars en van joodse sja-
cheraars. 

Toen ishtar verscheen, zegden de 
eerste kritici die het boek lazen : 
het wordt alvast geen tweede De 
ramkoning ! Toen ik het zelf een 
eerste maal had gelezen, kon ik 
daarmee instemmen. Nadien heb 
ik beide epen nog maar eens her
lezen. Mijn besluit ? Wat « Ish
tar » t.a.v. « De ramkoning » mist 
aan epische spankracht, maakt 
het ruimschoots goed aan lirische 
beschouwingen, een gave die 
Gronon hanteert als niet een in 
onze literatuur ! 
Tenslotte een tip voor schrijf-

ERNST JUNGER 8 0 
Op 29 maart werd Ernst JQnger 80. Geen enkel ander auteur 
in heel Duitsland, Oost en West en Zuid, heeft wellicht méér 
dan hij de Nobelprijs verdiend. 
Jünger, een der grootste figuren uit de Duitse literatuur 
dezer eeuw, kreeg echter geen Nobelprijs, hoewel hij met 
kop en schouders uitsteekt boven het rumoerig wereldje 
van de huidige Duitse literatuurfabriek, nog enkele maanden 
voor zijn dood door Bernt von Heiseler zo treffend geschil
derd en door Kurt Ziesel zo scherp aangeklaagd. 
Jünger schreef echter heel wat meer dan alleen maar ro
mans ; het verhalend proza vormt zelfs een eerder klein deel 
van zijn totaal werk. 

De uit WO I teruggekeerde frontofficier, gedekoreerd met 
de hoogste onderscheiding voor dapperheid, de orde Pour Ie 
Mérite, bevond zich dra in die kringen, die naar zijn zeggen 
zowel het filosofisch rationalisme der vaders als het filoso
fisch idealisme der grootvaders afwezen. Kontakten met 
diverse personen van rechts en links — von Salomon, Bron
nen, Carl Schmidtt, Ernst Niekisch, Goebbels, Strasser, 
Schauwecker, von Stapel, voerden hem naar het strijdbare, 
revolutionaire nationalisme en tenslotte tot Ernst Niekisch' 
tijdschrift en beweging « Widerstand •. Van uit die t i jd 
dateren dan ook zijn eerste oorlogsboeken. In de strijd had 
de soldaat echter kennis gemaakt met het geweld en de 
ontkoombaarheid der techniek. Dit nieuwe gegeven diende 
In de toekomststaat ingeschakeld te worden. De droom van 
een nieuwe orde, niét van een « Wirtschaftswunder », ver
vulde de jongeren van toen en uit de ontmoeting van de 
nationalist en soldaat Jünger met de moderne technische 
beschaving ontstond het werk « Der Arbeiter ». Hierin wordt 
het nieuwe mens-type van de toekomstmaatschappij opge
roepen doch dan niet als plebejer. 

In de verdere evolutie van Jünger zou na de « Krieger » en 
de « Arbeiter > een andere boektitel betekenisvol zijn : • Der 

Waldganger ». Deze « Waldganger » is de individuele mens, 
die ontsnappen wil aan de « Vermassung » en de gelijkscha
keling. Deze drie verschijningsvormen — Krieger, Arbeiter, 
Waldganger — zijn in de tijd weliswaar elkaar opvolgende en 
onderscheidelijk geprofileerde, maar in wezen tot een drie-
eenheid behorende verschijningsvormen van een visie, waar
in het personalisme en het socialisme het nationalisme aan
vullen. In het tijdens de oorlog geschreven traktaat « Der 
Friede » ontwierp Jünger, die bevriend was met mensen uit 
het 20 Juli-komplot maar die anderzijds na de oorlog gedwon
gen verblijf werd opgelegd en publikatieverbod kreeg, een 
geestelijke basis voor een werkelijke vrede, evenals hij in 
« Der Weltstaat » de geestelijke kontoeren tekent van een 
wereldorganisatie. 

Jünger heeft eens op het verwijt dat hij geen standpunten 
verdedigt, gezegd : « ich halte eine Strandflache für wich-
tiger ». « Ik wil geen wegwijzer zijn », zegt hij, « die zijn er 
genoeg, maar wel : landkaart ». 

Jünger heeft zijn t i jd in kaart gebracht tot ons aller belering. 
Deze « konservatieve Geist von hohen Graden » zoals Tillo 
Koch hem noemde, in het gerestaureerde goudkader van de 
welvaartstaat. Daarom kreeg een Böll wél en een Jünger 
geen Nobelprijs en daarom werden en worden de Jüngers, 
Carossas, Tügels, Miegels, Langgassers, Grimms, Venatiers, 
Bertrams, Forestiers of hoe ze allen, ouderen en jongeren, 
ook heten die niét met de mode pakteren, overschreeuwd. 
Urbain van de Voorde schreef destijds over Jünger in « De 
Standaard > : 

« Want de eeuwig oppervlakkingen staan steeds gereed der
gelijke geesten voor reaktionair en niet-van-hun-tijd te 
schelden, vergetend dat dergelijke figuren zich eigenlijk 
bekommeren om de waarden die van alle tijden zijn, en dus 
ook van de onze... » . Jd. 

ster en uitgever : het geschrift 
wordt pas echt genietbaar als je 
de haast onontkluwbare achter
grond van feiten en personnages 
ten volle begrepen hebt. Dat wil 
zeggen : pas als je een heel eind 
gevorderd bent met je lektuur. 
Dat vormt een te grote handikap 
voor de gemiddelde lezer. Een 
handikap die weg te werken is 
door een bondige sintese van het 
boek op de flap. Er is weliswaar 
een flaptekst aanwezig, maar die 
is eerder een vraag-stelling dan 
een sintese van de inhoud. 

Prans-Jos Verdoodt 

Rose Gronon, « Ishtar », De Clau. 
waert, Leuven, 1974, 164 biz., 
215 fr. 

Zaterdag 15 maart werd te Hobo
ken, St. Bernardsesteenweg 718, 
galerij • Stijn • geopend. We hou
den er aan onze vriend en mede
lid Eddy Van Giel en zijn echtge
note geluk te wensen voor de 
enorme inspanningen die zij le
verden om met eigen handen in 
nauwelijks drie jaar een bijna 
bouwvallig pand uit de achttien
de eeuw tot een prachtige wo
ning om te toveren. Een puike 
prestatie in dit monumentenjaar. 
Mocht galerij « Stijn » een druk 
bezochte plaats van kunst en kui
tuur worden ! 

WIJ 18 12 APRIL 197S 



KRITI9CH D€KCKCM 

JOSINE VAN DALSUM : 
IK BEN ER ZOMAAR 

Josine van Dalsum kent men uit 
toneel- en televisietoneelkreaties 
(Herodes ; Een mens van goede 
wil). Dat ze ook tekent is al 
minder bekend ; nog minder be
kend — tot nog toe — is dat ze 
ook poësie schrijft. Deze poësie, 
getoonzet door Pieter Verlinden, 
bracht ze eind januari in een 
BRT-AVRO - programma, waaruit 
deze elpee getrokken werd. 
Josine van Dalsum heeft beslist 
talent, maar de teksten die ze 
hier brengt zijn nog te veel van 
ongelijke waarde. « Zij », « Het 
is zo stil », « Nooit meer » en 
« Uit elkaar » (een sterk chan
son over echtscheiding) zijn en
kele uitschieters. De meeste van 
de liedjes bewegen zich in de 
tematiek van verdriet om het 
verlorene, van melancholisch 
zoeken naar wat tussen de vin
gers is doorgegiipt, naast een 
hunkering naar echte liefde. 
Josine van Dalsum kan haar ak-
trice-zijn jammer genoeg niet 
verloochenen, wat soms resul
teert in een te teatraie vertol
king. Dit is bvb. duidelijk in het 
muzikaal briljant gearrangeerde 
« Mensen ». Gelukkig zorgden 
Pieter Verlinden (muzikale lei
ding), Francis Bay (arrangemen
ten) en John van de Rest (pro-
duktie) voor een sfeervolle, pro
fessionele sound die op zich zelf 
reeds de aanschaf van de elpee 
rechtvaardigt. 

« Ik ben er zomaar » zingt Josine 
van Dalsum en voorlopig nemen 
we haar inderdaad zoals ze is, 
zomaar. In de hoop dat ze in de 
toekomst de revelatie zal blij
ken te zijn, die men nu reeds van 
haar wil maken. 

(Jo Jo Records 1934014748) 

ELLY EN RIKKERT : 
STA OP EN WANDEL 

Wie Elly en en RIkkert Zuider-
veld kent, getuigt van hen : ze 
zijn echt zoals ze doorheen hun 
liedjes naar voor komen ; ze le
ven helemaal in die religieuse, 
liefde- en vredevolle sfeer die 
hun liedjes uitstralen. Die sfeer, 
die heel sterk doorklonk op hun 
vorige elpee, « Adem », vinden 
we opnieuw terug op « Sta op 
en wandel ». De religieuse tema
tiek wordt meteen overduidelijk 
naar voor gebracht in het titel
nummer, waarin de meeslepende 
melodie goed het oproepende 
van de tekst onderstreept. Die
zelfde tematiek treffen we ver
der ook aan in « Ik ben op reis », 
« Zul j i j er zijn » (of een reli
gieuse visie op de dood), « De 
priester en de visser » en « Er 
is geen weg naar vrede ». In dit 
laatste lied worden alle religies 
op de korrel genomen via een 
filosofisch - metafysische tekst, 
die wel erg vaag blijft. Die reli
gieuse sfeer waarin het duo Zui-
derveld leeft, doordringt ook he
lemaal hun menselijke relatie, 
zoals blijkt uit o.a. « Regenboog » 
en •< Een huis om in te schui
len ». 

Elly staat bekend om haar kinder
liedjes die ze met een tere elfen-
stem ook kinderlijk weet te 
brengen. Hier brengt ze twee 
liedjes voor kinderen : « Kinde
ren van de zon » en « Voor Ro
bin ». Dit laatste is gericht aan 
hun vierjarig zoontje en houdt 
een heel opvoedingsprogramma 
in, maar dan één die geïnspi
reerd wordt door liefde voor hun 
kind. 
Op deze elpee wordt nog ster
ker dan voorheen de samenwer
king van het duo-echtpaar Zui-
derveld beklemtoond. Er staat 
bvb. gewoon vermeld : teksten 
en muziek van Elly en Rikkert. 
Er wordt ook duidelijk meer aan 

samenzang gedaan, terwijl toch 
hun beide stemmen afzonderlijk 
— vooral dan deze van Elly — 
voldoende aan bod komen. 
Zoals steeds hebben Elly en RIk
kert weer hun arsenaal aan 
vreemde, soms wat exotische in
strumenten bovengehaald. Ze lie
ten zich nu echter voor het eerst 
ook uitvoerig begeleiden door 
beroepsmusici. Het gevolg hier
van is een elpee die melodisch 
en ritmisch boven hun vorige 
staat. Voor het eerst is dit een 
werkstuk van het duo Zuider-
veld dat me muzikaal evenveel 
aanspreekt als inhoudelijk. 
Voor deze plaat geldt wel het
zelfde als voor de vorige Zuider-
veld-produkten : je moet enigs
zins gevoelig zijn voor die heel 
bijzondere kosmisch - religieuse 
sfeer van dit duo, wil je er kun
nen van genieten. En ik kan me 
best voorstellen dat sommigen 
zich eerder ergeren aan dat sym
bolische, dat vaag-mystieke van 
hun teksten. Bij optredens komt 
dit allemaal veel duidelijker over; 
daarom is het wel jammer dat 
we Elly en Rikkert de laatste tijd 
zo weinig bij ons te zien en te 
horen krijgen. 

Hilde Dekeyser 

(EMl 5C062.25147) 

MURDER ON THE 
ORIENT EXPRESS 

De Amerikaanse kineast Sidney 
Lumet heeft een voorkeur voor 
films met sociale tema's en voor 
akteursfilms met stevige dialo
gen. Dit laatste verraadt zijn to
neeloorsprong : Lumet gelooft in 
de kracht van het gesproken 
woord en stelt zijn spelersmate
riaal graag centraal. Naast be
kende of kommercieel sukses-
volle prenten als « Twelve angry 
men », « The Hill » en « The 
Pawnbroker » kende Lumet ech
ter ook een hele reeks kommer-
ciële mislukkingen. Nadat hij 
gedurende een aantal jaren op 
het achterplan was geraakt, deed 
hij vorig jaar dan plots weer van 
zich horen. In ons land werden 
nl. twee nieuwe films van hem 
uitgebracht : « The Offence » 
(met Sean Connery) en « Ser-
pico » (met Al. Pacino). En met 
zijn nieuwste werk, « IVIurder on 
the Orient Express » schijnt Sid
ney Lumet opnieuw op een goed 
blaadje te willen staan bij zijn 
geldschieters. Het is een welis
waar middelmatig werk dat ech
ter beslist de aandacht trekt én 
deze waard is : de Agathie Chris-

tie-basis, de beloofde suspense 
en de talrijke vedetten zijn even 
zovele trekpleisters voor het 
bioskooppubliek. 
De orient express is die luxueuse 
trein die in het begin van deze 
eeuw (de fi lm situeert zich in de 
vroege jaren dertig) rijkelui van 
het westen naar het verre oos
ten (en omgekeerd) transporteer
de. Op een dag raakt een derge
lijke trein klem in een sneeuw-
hoop, ergens in Joegoslavië. En 
de volgende morgen stelt men 
vast dat één der passagiers werd 
vermoord. 
De beroemde detektive Hercule 
Poirot is echter van de partij en 
de aanwezige direkteur belast 
hem met het onderzoek. De 
moordenaar moet zich onder de 
reizigers bevinden. Poirot onder
vraagt hen één na één en komt 
aldus een stapje dichter bij de 
waarheid. En deze waarheid doet 
sterk denken aan Lumets be
kendste fi lm : « twelve angry 
men «... 
Het is beslist een verdienste van 
Sidney Lumet dat hij het verhaal 
aannemelijk heeft weten te ma
ken. Want de romans van Aga
thie Christie lijken me niet zo 
erg geschikt voor verfilmingen, 
toch niet voor wie zoals Lumet 
het verhaal zoveel mogelijk op de 
voet wil volgen. Dat intellektuele 
denkspelletje, die aktiviteiten van 
de grijze hersencellen van Poi
rot lijken me moeilijk visualiseer-
baar. Moeilijker dan bvb. de 
sfeer-geladen en psychologisch 
subtiele romans van een Sime-
non. 
Ik heb de roman van Agathie 
Christie niet gelezen en kan dus 
geen vergelijking maken ; en mis
schien is dit ook wel de beste, 
want onbevooroordeelde manier 
om de fi lm zelf te bekijken. Uit 
andere, wel gelezen romans van 
A. Christie herkende ik in de 
film-Poirot echter wel dat wat 
belachelijke, wat maniakale Bel
gische speurdertje uit de romans. 
Toch voldoet Albert Finney niet 
helemaal in zijn vertolking van 
Poirot. Hij is te weinig vitaal en 
dynamisch, net iets te sullig ei
genlijk om als geniale speurder 
werkelijk geloofwaardig te zijn. 
De andere akteurs zijn gelukkig 
wel stuk voor stuk geloofwaar
dig, alhoewel ze niet alle de kans 
krijgen zich te doen gelden. We 
vermelden : Ingrid Bergman, Ja
cqueline Bisset, J.-P. Cassel, 
Sean Connery, Anthony Perkins, 
Michael York, Vanessa Redgrave, 
Lauren Bacall, e.a. 
In zijn geheel is deze fi lm beslist 
boeiend en spannend genoeg om 
een avondje kijkgenot te ver
schaffen. Een hoogvlieger in zijn 
genre is het echter niet gewor
den ; hiervoor ontbreekt de no
dige psychologische nuance en 
de echt menselijke toets. Sidney 
Lumet is nog geen Hitchcock. 
Voorlopig lijkt hij wel op de kom-
merciële suspense-weg verder te 
gaan, want zijn volgend werk 
staat al op stapel : « Dog Day 
Afternoon », een bankrover-thril
ler met opnieuw Al Picano in de 
hoofdrol. 

KID BLUE 

« Kid Blue » is de tweede film 
van James Frawley. Deze behoort 
tot die nieuwe lichting van reali-
sators die gedurende de vijf jong
ste jaren in Hollywood aan bod 
zijn gekomen en die allemaal de 
vele mogelijkheden van het film
medium uitdiepen. Als alterna
tieve kineast deed hij voor « Kid 
Blue » beroep op sen aantal even 
alternatieve Hollywoodse akteurs: 
Dennis Hopper (regisseur van en 
akteur in « Easy Rider »), Peter 
Boyle (uit « Joe »), Warren Oates 
(uit Peter -Fonda's « The hired 
hand ») en Ben Johnson (te zien 
in talrijke films van Sam Peckin-
pah en in werk van Bogdano-
vitch). 
« Kid Blue » is een western en 
ook weer niet. Het is een anti
western, een satire op het gen
re, een ironische persiflage op 
de konventies, de personages, 
de mytes en de cliché-situaties 
van het genre. Het hoofdperso
nage, Kid Blue (Dennis Hopper), 
is dan ook een anti-held. De film 
situeert zich bij de opkomst van 
de industrie in het westen van 
de Verenigde Staten ; het einde 
van het « wilde westen » is 
voelbaar. Kid Blue is een out
cast, een voortvluchtige trein
rover die strandt in een klein 
dorpje. 
Kid Blue wil zich aanpassen aan 
het nette burgerbestaan De dor
pelingen, vooral de sheriff bekij
ken hem aanvankelijk erg arg
wanend. Kid Blue kan zijn men
taliteit van vrijgevochtene niet 
verloochenen. Eerst als kappers
bediende, naarna als kippenslach-
ter en tenslotte als arbeider in 
een keramische fabriek, poogt 
hij zich in te passen in het so
ciale patroon van de kleine ge
meenschap. Door zijn verhouding 
met Molly, de vrouw van een 
vriend, komt hij echter in bot
sing met de intolerante dorpsge
meenschap. En de maat is vol 
wanneer zijn vroegere vriendin 
opduikt, waardoor hij ontmaskerd 
wordt als « Kid Blue », de be
ruchte treinrover. Er blijft hem 
slechts één weg over : opnieuw 
overgaan tot de misdaad. Met 
behulp van een paar Indianen, 
die wraak willen nemen wegens 
aangedaan onrecht, rooft hij de 
kas van de fabriek, waarna ze 
samen vluchten. 

James Frawley heeft in zijn fi lm 
overduidelijk een sociale tema
tiek willen leggen, zonder hier 
echter al te sterk op door te 
duwen. Er is de vervreemding 
van de arbeid die met de opkomst 
van de industrie haar intrede 
doet ; er is de moraal dat het 
niet altijd lonend is zich te wil
len inpassen in sociale, burger
lijke strukturen ; en er is het 
lot van de verdrukte Indianen 
waartegen gekontesteerd wordt. 
Bij dit alles wordt via het verle
den meteen het huidige Amerika 
op de korrel genomen : het kapi
talistische, burgerlijke, hypokrie-
te en racistische in het Amerika 
van nu. Dit gebeurt via allerlei 
ironische en soms kostelijk hu

moristische noten, die van deze 
film een prettige ontspanning 
maken. Er zit in deze f i lm ook 
wel iets van nostalgie, van sfeer 
en poësie, maar James Frawley 
mist de grootheid van. een 
Peckinpah om dit echt waar te 
maken. 
De prent lijdt, vooral in het twee
de deel, ook wel eens aan een 
te traag ritme, wat dan echter 
weer goedgemaakt wordt door 
de luchtige toon van het geheel. 

Hilde Dekeyser 

Dennis Hopper in de rol van Kid Blue 

De gewestelijke omroep West-
Vlaanderen geniet in tegenstel
ling met omroep Limburg en om
roep Brabant geen benijdens
waardige faam. Er is mets origi
neels aan die vaststelling, zelfs 
niet aan mogelijke verklaringen. 
En zo zijn er wel te horen. West
vlamingen zouden met hun wat 
zwaar op de handse mentaliteit, 
de nodige speelsheid, inventivi
teit en improvisatievermogen 
missen die radiowerk pas goed 
maken. Brabant zou in het media
werk en in de mediataal onge
merkt de toon en de norm zijn 
gaan aangeven in Vlaanderen, zo
dat een excentrisch gelegen pro
vincie als West-Vlaanderen ei
genlijk maar wat nahinkt. Daar 
kan men dadelijk op antwoorden 
dat Limburg ook niet het middel
punt van Vlaanderen is. 
Reputaties hebben de eigenschap 
hardnekkig te zijn. En de reali
teit kan beter zijn. Waar een Jan 
De Bruyne bijvoorveeld de hand 
of de stem heeft in een gespro
ken uitzending van de Kortrijkse 
omroep, is het zonder meer dui
delijk dat hier iemand aan het 
werk is met ideeën en vakman
schap. Het is alleen de vraag in 
welke mate zo iemand ruimte 
krijgt om zijn gangen te gaan. 
De meest onschuldige, maar toch 
een essentiële domper is het ter
gend tekort aan personeel, dat 
evenwel de hele BRT-2 teistert. 
Men kan een goede of een slech
te repuatie ook nog dieper in de 
publieke opinie inheien. En BRT 
West-Vlaanderen wekt al eens de 
indruk dat te doen. Maar bete
kent het einde van een ontspan
ningsprogramma dat ook geen 
geschiedenis heeft gemaakt, na
melijk Tura's talententocht. De 
aflossing staat al klaar. Je mag 
drie keer raden wat het wordt. 
Maar 1 keer volstaat al, want het 
wordt een nieuwe Top-10, en wel 
een Franse Totnogtoe had geen 
enkele gewestelijke omroep de 
Franse platenwereld uitge-topt. 
West-Vlaanderen gaat het doen, 
vanaf dinsdag 1 april. 
Elke gewestelijke omroep heeft 
een Raadgevende Kulturele Kom
missie ofte RKK. Wie het bestaan 
daarvan vermoedt zou zich kun
nen indenken dat de « vondst » 
van omroep West-Vlaanderen 
hier ergens geadviseerd is of op 
zijn minst op handgeklap ont
haald werd. 

In genoemde RKK zijn al her
haaldelijk stemmen opgegaan om 
op het terrein van de ontspan-
nmgsmuziek het kwasi monopo
lie van de Angelsaksische wereld 
te doorbreken en de aanbidding 
van het kommerciële sukses ten 
minste in te tomen. Er kwamen 
zelfs suggesties van hoger hand 
en er was o.m. ook het Franse 
chanson genoemd. Chanson vond 
geen genade, maar wel het ad-
jektief « Frans ». En zie, als een 
duiveltje uit een doosje, even 
onweerstaanbaar, sprong de Fran
se Top-10 naar buiten Omgeven 
met alle heilige argumenten zo
als daar zijn : Wij moeten de 
konkurrentie met de kommer
ciële omroep aankunnen ! Onze 
hoge luisterdichtheid ! De ande
ren doen het ook ! Wij hebben 
al een Engelse, een Duitse, een 
Vlaamse, een enz. Top-10 ! 
Het pad van kommercie en kon-
formisme wordt dus niet verla
ten. Een bepaalde reputatie even
min. 

E. Vandewalle 
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VREDESMISSIE 

De Amerikanen en de Chinezen 
gaan het eksperiment met de ta
feltennissers nog eens overdoen, 
maar deze keer met atleten. Vol
gende maand zal een Amerikaan
se atletiekploeg naar China gaan 
voor een reeks meetings. Men 
ziet hierin de dubbele bedoeling, 
primo de Volksrepubliek binnen-
te loodsen in het olimpisch huis
houden, en sekundo de vreedza
me koëxistentie te stimuleren. 
Sport in dienst van de vrede zo
gezegd. De buitenlandse politiek 
van de Verenigde Staten ligt na
tuurlijk ver buiten onze bevoegd
heid, maar wij twijfelen er toch 
aan of dit nieuwe gebaar van 
goodwill vanwege de Amerika
nen hartelijk zal begroet worden 
in de landen die op het punt 
staan opgevreten te worden door 
de leerlingen van Mao. 

VERSOBERING ? 

Zoals ieder jaar rond Pasen zijn 
wij een frisse neus gaan zoeken 
In de bossen van de Ardennen. 
Onze neus werd wel bijzonder 
fris, want wij zaten zowat mge-
sneeuwd. Van de gewone ont
spanning, zo maar kris kras door 
het bos dwalen, op en naast de 
paadjes, kon deze keer niks in 
huis komen. Het moest beperkt 
blijven tot de min of meer ge
baande wegen. Opvallend was 
dat wij meer wandelaars ont
moetten dan andere jaren. Vorm
de de sneeuw een bijkomende at-
traktie ? Krijgen de mensen meer 
behoefte aan ontspanning zonder 
drukte ? Zoeken de mensen het, 
omwille van de inflatie, wat dich
ter bij huis ? Wat ook de reden 
zijn mag, als het waar is dat wij 
het wat simpeler gaan zoeken, 
dan zou dat toch al een positief 
verschijnsel zijn. 

SLAP 

Zaterdagavond na de tweede 
nieuwsuitzending kregen wij het 
sportnieuws van Hugo Symons, 
de man die voor zijn knap werk 
niet zolang geleden gelauwerd 
werd. Om het te zeggen zoals 
het is : wat Hugo zaterdag ten 
beste gaf, was ook maar een 
mager beestje. Rap een beelde
ken van een Anderlecht-goal (al 

de rest werd geen prentje waar-
di gbevonden blijkbaar), en dan 
een uitleg van hier tot ginder 
over de voetbalkompetitie in 
Engeland en Duitsland. Wij vra
gen ons af wie zich daaraan zo 
laat op de avond interesseert. 
Zou het nu echt zo moeilijk zijn 
om het sportnieuws dat het ver
melden waard is, samen te vat
ten in een paar duidelijke zinnen, 
zonder eindeloos te staan zeuren 
over onbenulligheden en zendtijd 
te verkwisten die beter aan ern
stige dingen zou besteed wor
den ? 

DE MISDAAD 

De Duitse voetballer Breitner 
heeft het sedert enige tijd se
rieus verkorven bij de voetbal
bondsleiding. De jongen had zich 
namelijk nogal kritisch uitgelaten 
over de heren, en de heren zijn 
daar blijkbaar even rap óp de 
teentjes getrapt als hier bij ons. 
Breitner had namelijk gezegd dat 
het maar lomp was op de recep
tie na de eindronde van de we
reldbeker 74 de dames van de 
(Duitse) overwinnaars niet uit te 
nodigen. Nu heeft hij zich echter 
verontschuldigd (waarom eigen
lijk ?) en zou de kans bestaan 
dat hij weer in het Duitse natio
nale elftal zou worden opgeno
men. Kortom, een hele kinder-
azie I 

EN DE VEILIGHEID ? 

Alleman moet leven, de koersin
richters ook, maar zoals er tegen
woordig aan de aankomsten weer 
valpartijen te noteren vallen, is 
het niet schoon meer. Bruyère 
moet met een kadukke knie naar 
B e l g i ë gerepatrieerd worden 
(maar dat was nu wel geen on
geval in de spurt). Maertens 
moet rap het hospitaal in — en 
even rap er weer uit om de ron
de van België te winnen. Het zijn 
maar twee voorbeelden die erop 
wijzen dat nog niet voldoende 
werd gezorgd voor de veiligheid 
van de renners. Er zal nu stilaan 
wel niemand meer zijn die eraan 
twijfelt dat de koerserij voor een 
groot stuk een handig gemonteer
de kommerciële show is en een 
grote komedie. Waarom dan daar
bij de renners nog gevaarlijke 
toeren laten uithalen ? 

SLECHTE PUNTEN FERNAND ! 
Zo af en toe eens laten horen dat men eraan denkt het af te trappen, 
schijnt geen slechte taktiek te zijn. Fernand Mingels, die dan toch maar 
zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de Belgische atletiekbond 
hernieuwde, werd herkozen met de nogal potsierlijke aandoende meer
derheid van 98,9 th. Voor ons — en wij schreven het al eerder — mag 
hij prezident blijven. Hij deed het niet slechter dan de anderen. Dus 
proficiat. 
Wij moeten in Fernand één van onze vele meesters begroeten. Wij be
talen immers jaarlijks lidgeld bij een kleine atletiekklub, veronderstellen 
aldus lid te zijn van de atletiekbond en onderdaan van Fernand. 
Dit heeft enig belang, omdat Fernand na zijn verklaring als prezident 
een en ander uit zijn botten heeft geslagen waar wij, als lid, niet ach
ter staan. Hij, Fernand, heeft ons trouwens niet gevraagd of hij dat 
allemaal, tot groot jolijt van de unitaire patriotten van « Les Sports » 
en zo, mocht gaan uitkramen. Hij wees er trouwens op dat hij uit zijn 
persoonlijke naam sprak, en dus niet de mening vertolkte van ons, de 
« simpele » leden, en evenmin « his masters voice » was. 
Wat al fout was. Volgens ons kan een prezident zijn persoonlijke me
ning vertolken aan een stamineetoog, maar moet hij, wanneer hij « orbl 
et urbi » spreekt, eerst weten of zijn horigen het goed vinden dat hij 
ze verkondigt. 
Fernand sloeg aan het krijsen over kultuurautonomie die nog geen sport-
autonomie is. Hij klampte zich vast aan een opvatting die het prachtig 
deed in de tijd van het nationalisme (dus zowat vijftig jaar geleden nog), 
maar die nu stilaan als vermolmd en folkloristisch op het schap dient 
gezet. Of Fernand dat nu goed vindt of niet, wij leven in de tijd van de 
kultuurautonomie, en de sport zal zich daarin integreren. In het beste 
geval zullen de heertjes prezidenten (maar waarom zouden ze eraan 
proberen ?] dat nog enkele jaren kunnen uitstellen, maar zij zijn toch 
wat te smal — ondanks hun geschreeuw — om te beletten dat hun 
sportje en hun federatiekens zullen meegaan in de opgang naar een 
Europa der volkeren. Het willen beletten zou trouwens een dwaasheid 
zijn. 
Daarom, als het gepermitteerd is — wij leven toch in een « permissive 
society » nietwaar ? — een raad van een « simpel » lid aan zijn 
« euverste » : in plaats van aftandse standpunten te verdedigen, zou 
Fernand er beter aan doen grondig te onderzoeken hoe in ons eigen
aardig land sportautonomie kan ingevoerd worden, zonder de Vlaamse 
of de Waalse sportbeoefenaar — wat iets anders is dan de dito sport, 
die niet bestaat — schade te berokkenen. Dat is een probleem voor 
Mingels. Niet meer de vraag naar het al of niet erkennen van kultuur
autonomie. Die is voor mensen van deze tijd geen vraag meer, maar 
een feit. 

DE RONDE : 

werd op vaderlandslievende wijze 
gewonnen door Eddy Merckx, 
herinnert eraan dat niks zo goed 
is als het drinken van Moltini-
worsten en het eten van Watneys-
bier, twee tipisch Vlaamse ge
rechten, 
werd ontsierd door de afwezig
heid van Zjozef, aan wie Eddy de
voot zijn bloemekee opdroeg, wat 
de taaiste anti-merckxist een 
traan van ontroering ontlokte, 
inspireerde ene Mark Dheedene 
tot een opstel In het « Nuusblad » 
dat voor de tweede graad L.O 
« niet slecht » kan genoemd wor
den, en dus kans maakt op de 
Martini-prijs, 
waarin deze Mark een purperen 
man zag die te voet de muur van 
Geraardsbergen was opgeklom
men en twee glazen bier in één 
teug leegdronk, 
en zijn baby die geen bier dronk 
maar toch een koereursklak op de 
kop had, 
en die andere man die voor 170 
frank plastieken heiligenbeeldjes 
kocht opdat Eddy zou winnen, 
en een ijsventer die « ze zelf kon 
opvreten », 

en een laatste man die voor 
10.000 frank wou wedden dat Ver-
beeck zou winnen, maar het blijk
baar uiteindelijk niet deed (bij 
gebrek aan 10.000 fr. misschien?), 
legde er de nadruk op dat « Nols 
buiten » moet, 
en nam een uur zendtijd in be
slag van het overigens weer voor
treffelijke Binnen en Bulten, waar
in Luc Appermont zich meer en 
meer opwerpt als een groot ge
nie (in nog geen kwartier ti jd had 
hij door wat polykultuur wel kan 
betekenen), 
was dus alweer een tipisch pro-
dukt van Vlaamse oubolligheid 
waarvan Italië, Engeland en Brus
sel, kortom heel het buitenland, 
profiteert op kosten van die pur
peren met zijn heiligenbeeldjes. 

VAN DAC 

# MAANDAG : De « grosses le
gumes » van het voetbalwereldje 
zakken af naar Monte-Carlo. Daar 
zullen ze écht niks anders doen 
dan over voetbal klappen # DINS
DAG : Hebben een sportgazet af
gezocht naar een aprilvis. Ofwel 
stond de gazet er vol van, ofwel 
stond er geen in. Maar er was 
niks ongewoons # WOENSDAG : 
De ronde van België is eerder 
een kwestie van vallen dan van 
opstaan. En Freddy is zowel de 
onbetwistbare lijder als leider. 

• DONDERDAG : Wij zijn gelijk 
de Duitsers destijds vóór Moskou. 
Ook op « vakantie », ook tot aan 
de knieën in de sneeuw, en ook 
in zomeruitrusting 9 VRIJDAG : 
De Belgische rugby-junlors wer
den « eervol » verslagen door de 
Hollanders, door de Roemenen, 
door... Zie de landkaart # ZA
TERDAG : Wij namen deel aan 
een soortement liefdadigheids-
kwis. En eerlijk is eerlijk : wi j 
misten nog niet de helft van de 
sportvragen 9 ZONDAG : Hebben 
wij goed gehoord : had Fred het 
over een • impotenter peleton » 
in de ronde van Vlaanderen ? Zo
niet, wat hoorden wij dan ? O 

TOT DAG 

De astronomie beleeft momenteel een eksplozie'van kennis. 
Zo groot en zo snel dat al de opgedane nieuwe kennis niet 
kan geordend, gekatalogeerd worden, voor er alweer nieuwe 
bijkomt. 
Tegelijk is bij veel mensen, die wel de astronomische klok 
horen luiden maar niet weten waar de wetenschappelijke 
klepel hangt, een ware kultus gegroeid van het misterieuse, 
het buitennatuurlijke. Nooit was het verkeer van « vliegende 
schotels » en <c goden uit de kosmos » drukker dan de laatste 
jaren. 
Een aantal auteurs, die de wetenschappelijke ontdekkingen 
een mistiek tintje geven — gebruik of misbruik makend van 
de tijd die verloopt tussen vaststelling en verklaring — wor
den stukgelezen. Men denke aan Erich von Danichen. 
Een van de laatste astronomische vaststellingen — zij het 
nog niet voor honderd procent bewezen — is het bestaan van 
de « zwarte gaten ». Naast sterren die eksploderen (novae en 
super-novae), zijn er sterren die imploderen, dus in elkaar 
storten. Hun omvang wordt daarbij sterk gereduceerd, en hun 
soortelijk gewicht wordt onvoorstelbaar groot. Zo groot dat 
zelfs het licht een nog te kleine snelheid bezit om aan de 
aantrekkingskracht te kunnen ontsnappen. Vandaar dat derge
lijke sterren geen licht meer uitstralen, en in het heelal erva
ren worden als « zwarte gaten ». Men neemt aan dat er ook 
in ons melkwegstelsel zo'n « zwarte gaten » voorkomen. 
En hierover handelt het boek van John Taylor. 
Afgezien van de verwarring miljard-biljoen (fout van de verta
ler ?), wordt bevattelijk en (voor zover dat op dit ogenblik 
kan) wetenschappelijk vrij korrekt aangetoond wat een « zwart 
gat » is, hoe het ontstaat, en hoe het past in het beeld dat 
de wetenschapsmensen zich hebben gevormd over de evolu
tie van het heelal. 
John Taylor beperkt zich echter niet tot het wetenschappelijk 
omschrijven van het pas ontdekte verschijnsel. Hij gaat, naar 
de mode van deze tijd, alvast interpreteren. En deze inter
pretaties zijn veel minder wetenschappelijk. 
Het is namelijk nog niet uitgemaakt in hoeverre « zwarte 
gateti » door hun geweldige dichtheid hun kosmische omge
ving aantrekken en « opvreten ». Als er in het centrum van 
ons melkwegstelsel zo'n zwart gat is, dat wil dat nog niet 
zeggen dat het ons zonnestelsel zal opslorpen. Dat de aarde 
ooit in een zwart gat zal verpletterd worden, is momenteel 
toch een voorbarige konklusie. Dat er een kans bestaat te 
ontkomen door naar veiliger plaatsen in het heelal te vluch
ten (zoals anderen dat misschien vóór ons deden — en heb 
je daar de UFO's weer ? —) is een toch nog zeer problema
tische oplossing voor een toch nog weinig reëel probleem. 
Dat de mens zelf een zwart gat in mini-formaat zou maken, 
en eraan zou ten onder gaan, is vooralsnog een nogal fanta
sierijke veronderstelling. De invloed die de vrees van de 
mens voor het zwarte gat zou hebben op de ontwikkeling van 
godsdiensten, beschavingen, gedragingen en dagelijks leven 
is maar moeilijk te berekenen, zo lang die vrees en de rede
nen ervoor hipotetisch blijven. 
Men merkt het : « Het zwarte gat » is een boek met een 
dubbel gezicht. Er is enerzijds het informatieve aspekt, en dat 
is goed behandeld. Anderzijds is er het interpretatieve aspekt, 
en daar gaat de auteur er met de grove en op dit ogenblik 
zeker onwetenschappelijke borstel door. 
Omwille van het eerste aspekt kan het boek aanbevolen 
worden, omwille van het tweede dient voorbehoud gemaakt. 
Temeer omdat de niet voorbereide lezer de twee moeilijk uit 
elkaar zal weten te houden. 
De ondertitel (alleen in het Nederlands) « Het einde van het 
universum ? » mag wel een weinig gelukkige vondst worden 
genoemd. Het ruikt een beetje naar sensatie. En dat is het 
laatste wat de astronomen wensen rond het wetenschappe
lijk probleem dat het omschrijven van het zwarte gat nog 
stelt, vooraleer men aan interpreteren kan gaan denken. 

John Taylor : « HET ZWARTE GAT, het einde van het univer
sum », Manteau, Brussel, 1974, 225 biz., 245 fr. 

KRUISWOORDRAADSEL 

HORIZONTAAL 

1) Larie. 
2) Uitroep van pijn - Dans - Uit

roep. 
3) Duitse jongensnaam - Voor

naamwoord. 

4) Voorzetsel - Vrucht. 
5) Kippenprodukt - Draaien. 
6) Onder andere - Anagram van 

« KEREL •. 
7) Vendelen. 
8) Meisjesnaam. 
9) Meisjesnaam - Telwoord. 

10) Vreemde munteenheid - Hoop. 

VERTIKAAL 

1) Kwajongensstreken. 
2) Chinese maat - Ajuin - Frans 

nummer. 
3) Stoomschip - Voorzetsel -

Medeklinkers van « GAL ». 
4) Punt van onenigheid. 
5) Verhaal - Muzieknoot. 
6) Je reinste. 
7) Rund - Roemen. 
8) Alpenpas. 
9) Woestijnschip - Fries water. 

10) Voormalig president van 
West-Duitsland. 
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12 APRIL 

BRT 

14.00 Leef nu. 

14.50 

16.30 
17.00 
17.30 
18.00 
18.05 

19.35 
19 45 
20 15 
20 40 

21.30 
22.15 
23.05 
23.15 

De koe en de krijgsge
vangene. Overbekende 
speelfilm met Fernandel. 
Open school. 
WK-IJshockey. 
Open school. 
Paulus de boskabouter. 
Zwaluwen en amazones. 
Jeugdfilm. 
Woody Woodpecker. 
Nieuws. 
Harry's halve waarheid. 
Mezza Musica. Amuse
mentsprogramma. 
Terloops. 
De magiër. 
Nieuws 
WK-IJshockey. 

NED 1 

10.30 
12 00 
15 00 
15.02 
15 15 
15.40 
1610 
16 20 
18 00 

18 45 
18 55 
19.05 
19 20 

19 50 
20 00 
20.20 

21 45 
22.30 
23.20 

Teleac. 
Schooltelevisie. 
Nieuws. 
De boefjes. 
Ren je rot. 
Snater. 
Tros-penalty-bokaal. 
Tros sport. 
Zes-landen-wedstrijd 
zwemmen en schoon-
sprmgen in Stockholm. 
Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Peppi en Kokki. 
Kunt u me de weg naar 
Hameien vertellen, me
neer ? 
't Zand 33. 
Nieuws. 
Blue skies. Muzikale fi lm 
(1946). 
Brandpunt. 
Wereld in oorlog. 
WK-IJshockey. 

NED 2 

18 45 
18 55 
19.05 
19 30 
20 00 
20 20 
21 50 

22 20 
22 50 
23.15 
23 20 

Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Zo vader, zo zoon. 
Tulip time. 
Nieuws. 
Toi toi toi bij Ted. 
Mensenleven De moder
ne medische zorg in de 
Tropen. 
Farce majeure. 
Ruimte. 
Nieuws. 
Het lied van de week. 

RTB 

10.30 

11 30 
12.00 
12.55 
13.00 
14 15 
14.45 
16 00 
1615 
16 30 
16 45 
17 45 
1815 
1910 
19.15 
19 45 
20 15 
20.45 

22 05 

23.20 

Des machines, des mat-
tres, des élèves. 
Videogazette des loislrs. 
Samedi-midi. 
Nieuws. 
TV 7. 
TV-Femmes.' 
Pulsars. 
Landbouwinformatie. 
Interwallonie. 
Ciao amici 
Appuntamento Italiano. 
Spectacles. 
Point danger. Jeugdfilm. 
Pierrot. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Le jardin extraordinaire. 
Le rosier de madame 
Husson Komedie (1950) 
Si l'on chantait Variété-
programma. 
Nieuws. 

13 APRIL 

BRT 

9.00 
9.30 

10.00 
11.00 
12.00 
14 30 
15.00 
1515 

1715 
18.20 
18.25 
18.50 

19.15 

19 45 
20 00 
20 40 

22 20 
23.10 

Ooe mee. 
Het erfgoed van de 
groothertogen. 
Eucharistieviering. 
Konfrontatie. 
Zeven op zondag. 
Voor boer en tuinder. 
AM en de kameel. 
Binnen en buiten. 
Met Parijs-Roubaix. 
WK-IJshockey. 
Paulus de boskabouter. 
Het meisje van de TV. 
Openbaar kunstbezit. 
Roel D'Haese. 
Kennismaking met de 
Pallisers. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
De Czardasvorstin. Ope
rette. 
Première-magazine. 
Nieuws. 

NED 1 

1100 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16 00 Nieuws. 
16 02 Programma met de muis. 
16 25 Dokter ja, dokter nee. 
16 55 Voetbaluitslagen 
17.00 Ik zal mijn mond niet 

houden. 
17.30 Bericht wilde ganzen. 
18 30 Woord voor woord. 
18 35 Paulus de boskabouter. 
18 40 Pipi Langkous. 
19 05 Studio sport. 
20 20 1 op zondag. 
21 10 Nieuws. 
21 15 Driehoog achter 
21 40 Panoramiek. 
22 05 Zienswijze. 
23 05 Nieuws. 

NED 2 

18 15 Teleac. 
18 55 Paulus de boskabouter. 
19 00 Nieuws 
19 05 McCloud. 
20.40 Met de muziek mee. 
21.30 Staatsbericht van de kul-

tuurraad. -
Imke Klaver. Herinnerin-
ringen van een Friese 
landarbeider. 
Nieuws. 

22 30 

23 05 

RTB 

10 00 Schooltelevisie. 
12 00 Faire le point 
13 00 Nieuws. 
13 05 Concertissimo. 
13 40 Arts-Hebdo. 
14 15 Le Virginien. 
14 45 Wielrennen • Parijs-Rou-

baix. 
17 20 Carrefour 17. 
18 00 Follies. 
18 40 Barbapapa. 
18 45 Sportweekeinde. 
19 30 Antenne-soir 
19 45 Nieuws 
20 20 Maïtres et valets. 
21 10 Uitzending over Albert I. 
23 05 Nieuws. 

14 APRIL 

BRT 

17 00 Schooltelevisie 
18 00 Paulus de boskabouter 
18 05 K'lein, klein kleutertje. 
18 20 De familie Partridge. 
18.45 WK-IJshockey. 
19.15 Sporttribune. 

19.45 Nieuws. 
20.15 Luke, de koude hand. 

Amerikaans f i lm (1967). 
22.15 Michelangelo : - eenie

ders droom. 
23 05 Nieuws. 

NED 1 

11 10 Schooltelevisie. 
18 00 WK-IJshockey. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 De man van zes miljoen. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Alles of niets. 
21.20 De FBI. 
22.10 Aktua TV. 
22.50 WK-lJshockey. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18 45 
18 55 
19 05 
19 30 
20 00 
20 20 
21.10 

21 50 
22 30 
22 55 
23.00 

Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Zo vader, zo zoon. 
Doris Day. 
Nieuws. 
Kojak. 
Molukken : tussen 
en west. 
Mini-voetbal-show. 
Ander nieuws. 
Symbiose. 
Nieuws. 

Oost 

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
17 10 Des machines, des mat-

tres, des élèves. 
18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18 30 TV-Femmes. 
19.00 Katoliek - godsdienstige 

uitzending 
19 30 Lundi-sports. 
19 45 Nieuws. 
20 15 A vous de choisir 
20 35 Misère et noblesse. Ko

medie. 
22 30 Sciences et livres. 
22 50 Nieuws. 

15 APRIL 

BRT 

17 00 Schooltelevisie 
18 00 Paulus de boskabouter. 
18 05 Toomai en de olifant. 
18.30 Luister naar de f i lm. De 

valse •< Soir ». 
19 10 Gastprogramma. 
19.45 Nieuws 
20 15 Lucky. TV-spel. 
21 05 Het gaat niet om die ene 

pop . 
21 55 Festival van Vlaanderen. 
22.20 Nieuws. 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18 15 WK-IJshockey. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Boy Dominic. 
19 30 Tweekamp Kwis. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Herkent u deze tijd ? 
21 15 Sam. 
22.05 Hier en nu 
22 45 Tot besluit 
22 55 Den Haag vandaag. 
23 10 Nieuws 

NED 2 

18 15 Teleac 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 EO-kinderkrant. 
20 00 Nieuws. 
20 20 De bevelhebbers 
21.10 Nader bekeken. Surina

me. 
21.35 Dordrecht zmgt 
21 55 Tenslotte 
22 00 Vpro-laat. 
23 15 Nieuws. 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19 00 Arpad le tzigane 

19 25 Antenne-soir. 
19 38 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 l es rues de San Francis

co. 
21 05 Dossier Femmes. 
22.55 Nieuws. 

16 APRIL 

BRT 

16 30 Jevanjong. 
17 45 Paulus de boskabouter. 
17 50 Wie weet, wint. 
18 50 De apenplaneet. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Chico. 
20 50 De overtocht van de Nia

gara. TV-spel. 
22.05 Nieuws. 
22.25 WK-IJshockey. 

18.55 Nieuws. 
19 05 Horen zien zwijgen. 
19.25 Julia en haar nachtpapa 
20 00 Nieuws. 
20 20 Achter het nieuws. 
20.35 Duiken Politie. 
21 25 De ombudsman. 
21.50 Ronnie Corbett . Klein 

maar dapper. 
22 20 Achter het nieuws. 
22 55 Den Haag vandaag. 
23 10 Nieuws. 

NED 1 

9 15 Schooltelevisie, 
15.30 De kleine kapitein Miku-

la. 
17 00 De fi lm van ome Willem. 
17 30 Hans met de hoed. 
18 15 WK-iJshockey. 
18 45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws 
19 05 Van gewest tot gewest. 
19 50 Socutera. 
20 00 Nieuws 
20 20 Politieke partijen. 
20 35 De overval. Nederlandse 

verzetsfilm (1962). 
22 10 Kijken naar kinderen. 
22 35 Panoramiek 
22 50 Studio sport. 

NED 2 

18 15 Teleac. 
18 45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws 
19 05 Als je toch in de buurt 

bent. 
19 30 Kenmerk. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Brandpunt. 
20 40 Studio vri j. 
21 40 Irreversibel 

Knef 
22 10 Wil ik wel 

zelfmoord 
Aansluitend : Nieuws. 

Hildegard 

dood ' Over 

RTB 

14.00 Schooltelevisie 
16 45 Feu vert. 
18 25 Les volants. 
18 55 Les Pilis. 
19.00 Arpad le tzigane. 
19 25 Antenne-soir 
19 40 Tips voor de konsument. 
19 45 Nieuws 
20 15 Chansons a la carte. 
21 15 Situation 75. 
22 05 Sur l'ile du Mont Desert 
22 45 Nieuws. 

iwniii 
17 APRIL 

K . V •^v.-^x- ï; ••^. ;->A*ï 

BRT 

15 40 Wielrennen De Waalse 
Pijl. 

17 00 Schooltelevisie 
18 00 Paulus de boskabouter 
18 05 De familie Robinson 
18 30 Jonger dan je denkt 
19 10 Verkeersveiligheid 
19 15 WK-IJshockey 
19 45 Nieuws. 
20 15 Piste 
20 45 Pano '75 
21 35 Merkwaardige bomen. 
21 40 Standpunten 
22 05 Premiere. 
22 45 Nieuws. 

NED 1 

14 00 Schooltelevisie. 
18 00 WK-IJshockey 
18 45 Paulus de boskabouter. 

NED 2 

IS'hS Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Tussen droom en daad. 
20 00 l̂ ieuws. 
20 20 Cowboy Westernfilm 

(1958) 
21 50 Caterma Valente show. 
22 45 Ronduit gezegd. 
22 50 Kunstgrepen. 
23 15 Nieuws 

RTB 

14 00 
15 40 

17.40 
1810 
18 30 

Schooltelevisie 
Wielrennen : De Waalse 
Pijl. 
Schooltelevisie. 
1, 2, 3 j'ai vu. 
rOrientation scolaire. 

19 00 Arpad le tzigane 
19 25 
19 40 
19 45 
?0 15 
20 20 

21 55 
22 45 

Antenne-soir. 
Tips voor de konsument. 
Nieuws 
Contacts. 
Raphael ou le débauche. 
Franse speelfilm (1971). 
De filmmolen. 
Nieuws. 

18 APRIL 

BRT 

17 00 
18 00 
18 05 
18 35 
1910 
19 45 
20 15 

21 05 

21 55 
22 05 

Schooltelevisie 
Paulus de boskabouter. 
Open school. 
Toeristische films 
KTRC 
Nieuws 
The mam event, 
programma rond 
Sinatra. 
De Pallisers Nieuw 
feuilleton 
Nieuws 
Lenz Westduitse biogra
fische speelfilm (1972). 

Show-
Frank 

TV-

NED 1 

10 45 Schooltelevisie 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Avro's Toppop. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Kung Fu 
21 10 De gebroeders Ham

mond 
22 00 Televizier magazine 
22 40 Avro's sportpanorama. 
23 00 Arts in Auschwitz. Do-

kumentaire 

NED 2 

18 15 Teleac. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws 
19 05 Wat een familie 
19 30 Reis naar Indonesië 
20 00 Nieuws 
20 20 The quiet man Ameri

kaanse speelfilm (1952). 
22 25 Music-all-in 
23 25 Interview met de minis

ter-president 
23 35 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
18 10 1, 2, 3 j'ai vu 
18 30 Sept sur sept 
19 00 De kristenen in 

ciale leven. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws 
20 15 Sports et vie 
21 15 Voulez-vous jouer "^ 
22 45 Nieuws. 

het so-
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MnKvoum 
BOEXHANBEL M 
Leuvensestraat S8 
1800 VILVOORDE 
TEL {02)51 03 86 

Alh grote uitgaven 
en ock oHe kleine 

DE mOÊ^UftlNC 
Café - ViMdcaxI 

FEESTZALEN-SALONS 
DE lANBaSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verbMrhia v^n ta^elgerief 

S c M M M ü M A t ^ 2000 Antwetpm 
((»t/3745.1*t930.29) 

SchoonheM^stlta^t - Periumem 

Dambrüggestr. S5 
2000 Antwerpen - Tel 33 72 99 

TurdNoutsebaan 107 
2100 üeürne • Tel 24 80 80 

KARAVANS 
Verkoop ' verhuur . «tailing 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
teL (031)21.98.15 

Frans Bsirenslaan 278, BORSBEEK 

Dames en heren, In uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER. BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8> 1760 Roosdaat-Strijtem 

Tet. iOf4y33.37.5« , , 

Kwekerijen > Tuincentrum 
\MM. 

DendermfindMtteenweg 120 
9208 Sehett«fo«fld . T. 1)91/69.31.70 

GeseleVteefde pJarvfén voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleur«rHc«t̂ »foeci et> <Mivra«g 

I I I i T . i i , 1 , I . .1 

MACOHKCT - KLiMNG 
O ^ w t f i w » tl — iSMKEWOl 

tt^ (e$3L)«^19 
MAATWERK en Z9*r gj-ora kvut 
Medina « KLAAfl O M ORAGEN . 

tiERSTEIXniQII^ 
Tanclhe«lktMi(flg LaboratoriuiM 

VAN OER KLEUN 
Cbazöllaan 83 

1030 Brussel (Schaarbeek) 
# 2 ) 7 3 4 ^ 4 3 

Na t $ u 425 46 42 
" • • 1 " ' " ' " " I " • • ' i ' I 

VERVOlR • VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jo^ef 
HanevekSaan 47 
1850 Grimbergen 
T^. (02)268.14.02 

ALU VERLICHTING 
iustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)33 54.04 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
teL (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Biihuizen Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel (091)22.45.62 

10 %vr.V.U. leden 
• KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

IR ICO-KLEDING V E R M E E S C H 
|y»«lillouww»»»»l. 52 Anhnmpm T«l. 03 31 J 9 . U , 

LIMBURGS 
UNIVERSITAIR 
•CENTRUM 

Voor onderwiisventorging In de FACULTEIT WETENSCHAP-
fÊN (kendidaatslaren Wiskunde. Natuurkumi». Scheikunde, 
Blofogl*^ on «ie F A C U O U T <»«tEESKt»iOE efcan^daMUjarett 
Geneeskunde, Tandheeikuiide) worden in volgende dlscifj^ines 
VOiTLTOSE en DEELTUDSE nnandaten U] het ONDERWIJZEND 
l » E f | | ^ E L vacant gesteld 

'A-
Theoretische Natuurkunde 

— Experimentele 

— Scheikunde "*̂  

— Biochemie 

— Microbiologie 

— Biologie (Mantkunde, Dierkunde) 

— Menselijke Fysiologie 

De benoeming gebeurt in de rang van gewoon hoogleraar, 
buitengewoon hoogleraar, hoogteraar of docent. 

De t^ndidaatsteliing dient te gebeuren via formulieren welke 
eHeen op aanvraag kunden bekoAien worden op het Rectoraat 
ven het Limburgs University Centrum, Universitaire Cat» 
pus, 3610 Diepenbeek, tel (011)22.99.61, en welke, ingevuld, 
uiteriijk op vrijdag 2 ntei 1975 op dit adres dienen toe te 
IfAlfeMBUB 

Beve«*taat 24-26 
TeL 1934)331.95 

jUag» ZewMr. H ^ 3 3 ; 36-3$ 
W. (053)240.60 

t » - -
# 

fl^INf^RTIKELEN . friooi- et» VAMKielwagem . be^et en 
wU^yS "• stoelen en looprekken - Khommets - ka««eryer$ie-

*<1ii(^ - wastafel* en waskustens - kinderkleding. 

è>0|n4RTIKELEN : alterlei • Mnkledli . ruittfreitrutHK^in -
frftHl-lt^ngtafels • badfc!edi(« 4i | atte toebehooHen ., r«|. eti 

^ ^ n»<haat«en - J|ian)plnfiM^*len - turngefei, 

SPEISIGOCO uitgebreide keu» In merkartikelen • autobanen -
efekfr. veinen der beste merken • auto's - ge-carts - traictoren 
- peppen . poppenwégéps en -wleg{es . burelen - lessenaars -
bonten >' fietsjes - alle gezels^wpsspeien - alle soerter» me-

•tariiefcen - schooltassen - borden - tufnmeul»el«n • ' ' 
tuInschommeU. 

ZEER VOORDELIGE PRUZEN ~ 

* *^%*<9^f^^-^ f 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

avond in een gezellige sfeer. 
Nadien kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag^ en avondmaal in greep gezellig fijn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn Ajuinsoep - Itengaarse 

goelasj - Eisbeln mit Sauerkraut • Kip aan het spit -
ICrachtvleesschotel beter dan in Ouitsiaed. 

LEUVEN ! Tervuursevert 60 Tel. 016/22.86.72 - 1500 zMp. 
ANTWERPEN .̂  GroOTipl 3 3 Te». 031/31.20.37 --meoitte laei 

" van é» «tad. ', 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 -

mool<te kelder >van Europa, 
ï ^ l ï f ffttaroen) ; A ï^weg . Tel ' W 3 / « . J » 4 » - 1.W0 pi 
HULSTE (Kortrltk) . Ziugifnt^g. 1. T. 0S6/71.15.36 - 2.400 pi 
KONTiqn • Kon AstridUpn 87 - Tet 031/S7.39.32 
tO8H0VT Stwg Terh«4t-LUhterv. 2 009 pi. T. ft$1/72.28.22 
PKOi*&m . Aut«>w4(g Irassel-Oostond* - M . 091/2i.74.32 
Smr-Tf UIDEN : Spaansèbrugstraet n TeL 011/67J6 30 
KESSENICH Veaio S t e ^ e g - Tel. «11/563340 
KNOKKE -. Stwg Knokke44aidegem-Moerbeke T. 050/58.ra.9« 
BERINGEN Grete MerM 17 - Tel 011/43 20 SI 
ÖÖSTEtftC . Oude luchéaven MiddeHieriie - T. 059/30.20^6 
Wij zoeken dringend * ls medewerkers ' Ernstige fanilies 
VfraarVan de man of de 4rouw de keoken kan l*«<len — Vast 
toon - Xost en inwoon gratis - In regel met da soaale w;el -

Liefsf Inensen van 't vak 
^khriftefqk ambiwten Mt, ABT» : Tlensestwo 128, ICorlseetfLe 
SWT-PftTERS-LEEtMf. T 4 p2/37«.18.-" ' ' 

Wk ABT» : TlenMStWf 128, 16 

' 1 ^ ' ' • • " • ' ' ^ ^ > 

WALTER ROLAND 
ALLE MONTUREN 
gediplomeerd opticien, 

erkend cloor alle zi^enfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

Telefoon (031)36.86.62 
(Let op het huisnummer f) 

ITALIË 
gardameer 

Vertrekdata : 16 mei , 4 juli , 15 augustus en 5 september 
Reisduur : 10 dagen 
Vertrekplaatsen : Antwerpen, St-Niklaas, Gent, Aalst, Brussel, 
Leuven en hiasselt 
PROGRAMMA 
Ie dag. Op de autoweg via Keulen en Frankfort naar Werthelm 
Hotel Schwan 
2e dag. Naar Tauberbischofsheim en verder op de Romantische 
Strasse via Rothenburg, Donauwörth en Augsburg naar Oberam-
mergau Hotel Wolf 
3e dag. Via Garmisch-Partenkirchen en Mittenwald naar Inns
bruck Bezoek 's Namiddags op de Brennerautoweg naar Bozen 
en vla Trente naar RIva del Garda 
4e tot 7e dag. Vier volle dagen verblijf te Rlva, één der mooiste 
plaatsen aan het Gardameer Mooie autocaruitstap naar Madon
na dl Campiglio, in de reissom inbegrepen Verblijf in Grand Ho 
tel Rlva, met privé-zwembad 

Be dag. Naar Bozen en door Zuld-Tlroi via de Reschenpas naar 
Landeck Over de Aribergpas naar Bludenz en Feldkirch en via 
Bregenz naar Lindau, aan het Bodenmeer Hotel Helvetia 
9e dag. Naar Donaueschingen en door het Zwarte Woud naar Of-
fenburg Op de autosnelweg via Karlsruhe naar Worms 
Hotel Europaischer Hoi 

10e dag. Naar Bad Kreuznach en op de nieuwe autoweg ten wes
ten van de Rijn, via Bad Neuenahr en Aken terug naar huis 
Reissom: 9 990 f r op 16 mei 

11 100 fr op 4 juli en 15 augustus 
10 550 fr op 5 september 

500 fr toeslag per persoon voor kamer met bad of stortbad te 
Riva 
Toeslag éénpersoonskamer : 630 fr. 
Reisdokument : identiteitskaart 
In de reissom is alles begrepen (autocarvervoer, volledig pen
sion, de vermelde uitstap, de toegang voor bezoeken, verzeke
ring, relsleidinq verblijftaks en bediening en goed Vlaams gezel
schap) 
De gebruikelijke fooi voor de chaufeur (20 fr per dagj is NIET 
inbegrepen en wordt op het einde van de rondreis door de reis
leider geïnd 

Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel (031)31.76 30 (20 lijnen) of in onze kantoren 
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of 
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers Vergunning Nr 1185 - Kat A 

^ îm' 

"Ml 
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l e g \ UW geld vast \ 

m,aar dank Vv- mutirvast 

nroerenglp ^ ^ l l t e i l ^ ^ ^ . ^ 

Dank zij een grondige voorstudie krijgt U ZEKERHEID ! 

Bovendien EEN VERZEKERING TEGEN OPSLAG, een voordelige prijs en 
financiering ! 
En voor ONZE KLANTEN maken wij de VOORSTUDIE GRATIS ! ! 

Kleine Greep Uit Grote Keuze 

BOUWGRONDEN 

Percelen voor eensgezinswonin
gen van 240.000 F af 

prachtige"^viliagronden 40 nr> br. 
2000 mv. van 525.000 F af 

Domein van 2,5 ha (met vijvers) 
800.000 F enz. . . enz. . . 

BESTAANDE W O N I N G E N 

— prachtige luxe villa 4000 mv. park 
6.000.000 F 

— onberispelijk burgershuis, zeer 
goed gelegen, 825.000 F 

— studio's en appartementen van 
1.090.000 F af 

In elk van onze zetels vindt U een 
aanbod dat zich uitstrekt van de Maas 
tot aan de Noordzee ! 
De laatste vil lagronden te Deinze, in 
St. Martens-Latem, in Opoeteren, in 
Zoniënwoud, het bos van Meerdaal, 
Hove, Brasschaat, Schilde, Heverlee 
en Hasselt ! Mooie hoevekens in de 
Kempen, herenhuizen in Gent, Brus
sel, Antwerpen, enz. . . enz. . . 
In elk van die zetels vindt U letterlijk 
ALLES. 

~-U 
1N F( )RMAn ECENl̂ R A 
ANTWERPEN 
031/31.78.20 

GENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

I i t ^ T i l 

GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
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MPPORT 

• De Vlamingen In Gernika » zo 
is inderdaad de grote titel In heel 
wat Baskischgezinde bladen. Dit 
dan in tegenstelling tot de arti
kels in de Spaanse fascistische 
pers, waaruit u hiernaast een 
uittreksel vindt. Daar heet het 
• De twee Belgen aangehouden 
in Gernika worden beschouwd 
als gewelddadige aktivisten ». 
De rest van het verhaal is er dan 
ook naar. Onze vrienden Kuijpers 
en Luyten worden daar met alle 
zonden beladen. « Ze blijken de 
betoging van Halle te hebben 
doen ontaarden, ze hebben de 
Belgische vlag verscheurd, in 
Schaarbeek de leiding gehad van 
gewelddadige manifestaties ». 
(Scha ar beek heet dan wel 
'Sacharbck, en dit lijkt wel Rus
sisch). Het toppunt, zelfs de zon
den van het FDF : de bezetting 
met de Jurassiens van de Bel
gische ambassade in Zwitserland, 
krijgen Willy en Walter ook al in 
hun dossier I 
Houden we het dan maar bij de 
vertaling van het vraaggesprek 
dat het Baskische weekblad « En-
bata » vorige week publiceerde 
en waaruit het kleurrijke verhaal 
van de belevenissen van onze 
vrienden en de diepere motive
ring van hun optreden kunt le
zen. 
Links en rechts voegen wij ter 
verduidelijking iets toe dat voor 
de Basken geen verduidelijking 
hoeft, maar wel voor ons, Vla
mingen. (M.V.L). 

Bij hun terugkeer van de Aberri 
Eguna (Dag van het Vaderland) 
in Gernika hebben wij onze twee 
Vlaamse vrienden Willy Kuijpers, 
kamerlid te Leuven en Walter 
Luyten, plaatsvervangend kamer
lid te Mechelen, kunnen onder
vragen over hun belevenissen in 
Gernika, waar zij hun solidariteit 
met het Baskische volk manifes
teerden en door de Spaanse poli
tie werden aangehouden. Een jaar 
geleden werden zij door de Fran
se politie uit Frankrijk gezet om
dat zij in de katedraal van Bayon-
ne hun medevoelen met de Bas
kische hongerstakers betuigden. 
Zij zijn beiden lid van de Volks
unie, Vlaamse federalistische par
t i j , aanhanger van het Europees 
federalisme. 

ENBATA : Hoe en waarom zijt 
gij naar Zuid-Baskenland (Spaans-
Baskenland) gekomen ? 

LUYTEN : Wij werden uitgenodigd 
door het Baskisch sindikaat 
ELA, met het akkoord van onze 
partij. Wij hebben aanvaard, zo
als wij ook de uitnodiging zouden 
aanvaard hebben van een andere 
groep. En dit om onze solidariteit 
met het Baskische volk te betui
gen. 
Wij zijn in Gernika kunnen gera
ken dank zij twee opeenvolgen
de taxis, waarvan de chauffeurs 
ons trouwens op een ontroeren
de manier hun nationale Bas
kische gevoelens hebben ge
toond. Omwille van hun veilig
heid ga ik hier geen details ge
ven. 

EMBATA : Welk was het klimaat 
dat heerste in Gernika ? 

LUYTEN : een klimaat van grote 
spanning en dreigende angst. We 
herkenden die zaterdag reeds 
kleine groepjes militanten, van 
uit onze vroegere tochten naar 
Baskenland. Diskrete herken
ningstekens dienden als sluikse 
bergoeting. Het probleem was 
het logies. De Baskischgezinde 
hotels mochten gedurende drie 
dagen niemand logeren. We heb
ben ons moeten behelpen door 
een Bask op straat aan te klam
pen. Hij heeft ons nachtverblijf 
bezorgd, uiterst riskant. Terwijl 
een andere onze pamfletten en 
vlaggen verborgen heeft. 

ENBATA : Hoe hebt ge uw aktle 
voorbereid ? 

LUYTEN : Om te vermijden dat 
we reeds voortijdig opgepikt 
werden, (wat met honderden jon
geren gebeurde die op de stoep 
aangehouden werden en naar de 
kazerne gevoerd) zijn we dan 
maar in de kerk gaan zitten en 
hebben er twee missen bijge
woond. Een ervan in het Baskisch, 

DE VLAMINGEN IN GERNIKA 
^/k V)£L K/cKTe 

SEtlUN FÜENTES DE U CAMAjlA DE IIEPREgllTANÏES ^ ^ ' « ' ^ , , ^ , ^^ 

LOS DOS BELGAS DETENIDOS EN GUERNICA ES-
TAN CONSIDERADOS COMO VIOLENTOS ACTIVISTAS 

BRU&ELAS {Efe) — Los dos dipuiados belgas que fueron 
deteniaos el iuymingo en Guermca y expulsados de Espana aciua 
ban a titulo personal y no osienUiban mngtm tipo de represente 
cïón segun injorman fuentes de la Cdmara de Represeniantes 

Wiliy Kuypers y WaXter Luyten horman parte del ala mas 
extremista de la nVolksunte (Fartido Nacionalista Flamenco de 
afirmación federalista) y estdn considerados como violentos acti 
vtstas 

El pasado 24 de noviembre encabezaban en su caltdad de 
diputadoa una gran mantfestación flamenca en Hal, cerca de 
Bruselas, que degtneró en graves tncidenies y en el curso de la 

cual fue destrozada la bandera nacional belga 
Esta mamfestactón ha sido el ortgen de una fuerte subida de 

la tejistón entre las dos comuntdades belgas, flamenca y valona, y 
de la repetición de otros ^ertos tnctdentes y enfrentamientos 
^speclalmente en Sacharbck ^on un balance de numerosos hen 
dos y con participación activa de mtembros de la «Volsksume» 

Los diputados Kuypers y Luyten han tenUo, .gualmente, pro 
ble-mas con las autondades te otros paises y a este respecto se 
recuerda su participación en la ocupactón de la Embajada de 
Belgica en Suiza y en la huelga de hambre en la catedral de 
Bayona en favor de los ierronstas vascos 

prachtig en gloedvol meegezon
gen door de massa en... door 
Willy Kuijpers. 
Eerst wilden we de Baskische 
vlag op het altaar gaan leggen, 
maar dat had sommige katolieken 
misschien gechargeerd geleken. 
We hebben dus het einde van 
die Baskische mis afgewacht om 
ons te manifesteren. 

ENBATA : Wat is dan gebeurd ? 

LUYTEN : Voor de kerk hebben 
we in slecht Spaans geroepen 
« Somos diputados flamencos en 
solidaridad con los Vascos a 
l'aberri Eguna ». (Wij zijn Vlaam
se parlementairen, solidair met 
de Basken op uw dag van het 
vaderland). Wij hebben dan onze 
pamfletten uitgedeeld, die de 
mensen graag hebben aanvaard. 
Dan hebben wij onze vlaggen 
opengeplooid op de standbeelden 
aan het kerkportaal. 

ENBATA : Welke vlaggen ? 

LUYTEN : De Baskische vlag 
(Ikurrina) waaraan een leeuwen
wimpel en de Europese federalis
tische vlag, die met de gele ster
ren op blauwe achtergrond. Ver
volgens hebben wij de menigte 
toegesproken, de motivering van 
ons optreden toegelicht en heb
ben er natuurlijk de vrijheidskreet 
aan toegevoegd « GORA EUSKA-
Dl ASKATUTA • (Leve vrij Bas
kenland) door een groot deel van 
de massa donderend overgeno
men. Kuijpers heeft zijn mooie 
baritonstem dan nog enkele ma
len aangewend om als solist deze 
vrijheidsroep opnieuw te doen 
weergalmen. 
Een grote groep politie, guardia 
civil met mitrailletten, bevond 
zich beneden aan de trappen voor 
de kerk en begon de treden te 
beklimmen. Het was als de be
roemde scène uit de « Pantser
kruiser Potemkine », maar dan in 
omgekeerde richting. De Bas
kische menigte week snel uit 
elkaar en wij bleven alleen tegen
over de aankomende falanks. Dan 
begonnen wi j ons langzaam terug 
te trekken en te mengen tussen 
de wegtrekkende groepjes. Maar 
er was een Judas, van de gehei
me politie, op deze Paasdag en 
dan heeft de politie ons aange
houden. 

ENBATA : Er was daar een zeer 
simpatlek Incident, dat wij van 
wat verder hebben kunnen gade
slaan. 

KUIJPERS : (glimlachend van de 
nawerkende pret) Ha, gij hebt 
het over het ogenblik dat de poli-
tielui aankwamen bij ons, hun 
handen uitstaken om ons te gr[j-
pen of om onze papieren te vra
gen ? Ja, dan heb ik mijn rech
terhand vooruitgestoken, die van 
de politieman voor mij gegrepen 
en gezegd (in het Frans) « Blij, 
met u te kunnen kennismaken. 
Dat heeft de spanning doen zak
ken. 

ENBATA : En vervolgens ? 

KUIJPERS : Wij werden door de 
FPA (Gewapende politie) in een 
kamion gestopt en door de stad 

gevoerd. Het duurde nogal om
dat de voerder blijkbaar de weg 
niet kende. 

LUYTEN : Ik werd toen in de 
kazerne van nrnjn gezel geschei
den en in een kelder gestopt die 
reeds vol Basken stak. 
Later werd ik daar weggevoerd 
en in open lucht bewaakt, wel
licht om de behandeling van de 
aangehouden Basken niet mee te 
maken. 

KUIJPERS : Wat mi j ' betreft. In 
de cel waar ik was, met de aan
gehouden Amerikaanse joernalist 
van « The Guardian » (Londen) 
en twee Baskische jonge meisjes 
deed zich een incident voor. Ik 
vroeg met nadruk in kontakt te 
komen met mijn ambassadeur 
via de telefoon. 
Dit wettelijke recht, vooral voor 
een parlementair, werd mij ge
weigerd. De officier vertelde een 
hoop dwaasheden over Basken 
en kommunisten. ik zei hem dan 
dat ik te goed de totalitaire re
gimes van nazis en kommunis
ten kende en dat hIj mij geen 
blaasjes moest wijsmaken. 
Dan begon ik in het Engels te 
praten met mijn Amerikaanse cel
genoot. Een politieman sloeg me 
dan met de kolf van zijn mitrail-
lette in volle borst. 

LUYTEN : Ik van mijn kant werd 
uitgescholden door een bewaker 
(cochon, cabron) en hoorde van 
een officier volgende verrassen
de verklaring : « Dat men ons 
vasthield om ons te beschermen 
tegen de rode separatisten, die 
de stad onveilig maakten ». Wan
neer men ons later wegvoerde 
in de ijzeren celwagen en men 
ons stevig de handboeien aan-
schroefde, vroeg ik heb of dat 
ook was om ons te beschermen. 

ENBATA : Werd gij naar Bilbao 
overgebracht ? 

KUIJPERS : Wij waren nog met 
de Amerikaan alleen. In Bilbao 
wachtte een razende bende 
« txakurra » (« Honden » zoals 
de Basken hen noemen) ons op. 
Een soort gestapo in burger, die 
zich op ons stortten als een ben
de gieren. Ik denk dat men ons 
onthaalde als de nazis de Joden ; 
onmogelijk een woord naar voor 
te brengen. 

LUYTEN : Zij schuimbekten, duw
den ons van links naar rechts en 
zwaaiden hun vuist onder onze 
neus, brullend < silencio ». Ik 
heb me bij mezelf afgevraagd 
hoe het met Basken moet verlo
pen die zich op geen ambassa
deur kunnen beroepen en niet 
het vooruitzicht hebben van naar 
hun land teruggestuurd te wor
den. 

ENBATA : Op wat sloeg uw on
dervraging ? 

KUIJPERS : De vragen die me ge
steld werden waren de volgende: 
1) Hoe zijt ge naar Gernika geko
men ? 
2) Wie zijt gij in het Belgisch 
parlement ? 
— Daar heb ik kunnen vaststel
len dat de inspekteur niet wist 
dat zo'n parlement verkozen 

wordt. Ik heb hem dan het de-
mokratisch sisteem kunnen uit
leggen. 
3) Welk zijn de vlaggen die gij 
hebt uitgehangen en wat weet 
gij van de Baskische separatis
ten ? Hij wilde ook onze kontak
ten in Baskenland kennen. 
4) Wat hebt gij gedaan in Ger
nika ? 
5) En wat gaat gij nu verder 
doen bij uw terugkeer ? 
— Ik heb hem in elk geval veel 
publiciteit beloofd. 

LUYTEN : Het lijkt mij wel inte
ressant dat deze feiten naar voor 
gebracht worden in het parle
ment en namelijk bij de GVP-lei-
ders die geprotesteerd hebben 
over de linksen in Portugal, die 
hen daar verhinderden een Kon-
gres bij te wonen. 

KUIJPERS : De zich . liberaal • 
noemende inspekteur heeft mij 
verklaard dat Spanje naar een 
grotere vrijheid zou gaan. Ik heb 
er van geprofiteerd om hem de 
beginselen van het federalisme 
uiteen te zetten. Men heeft me 
dan zelfs gevraagd dat ik als tolk 
zou optreden voor de Amerikaan
se konsul die telefoneerde voor 
zijn landgenoot-joernalist. 

LUYTEN : Een kapitein zei me : 
« waarover klagen de Basken. Er 
is een Baskische leerstoel aan 
de universiteit van Salamanca en 
Madrid », Waarop ik replikeerde: 
bij ons in Leuven kan men Etrus-
kisch en Oud-Egyptisch leren. 
Maar zo beschermt men de be
dreigde taal van het Baskische 
volk niet. Een generaal die in 
Gernika met mij kwam diskute-
ren wist er al even weinig van af. 

ENBATA : Hoe situeert gij uw 
gebaar ? 

KUIJPERS : Het was duidelijk pa
cifistisch en wij zijn ons klaar 
bewust dat het gebeurde in een 
land dat militair bezet is. 

ENBATA : Uw pacifistische stap, 
deifiokratisch gefundeerd, ge
beurde nochtans in het kader van 
een diktatoriale staat ? 

KUIJPERS : Ik ben naar Gernika 
gekomen, vriendelijk en hoffe-
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lijk. Daarna hebben we ons voor
gesteld aan de politie en ons 
duidelijk geïdentificeerd. Heren 
politielui, heb ik achteraf gezegd, 
gij, hebt ons geslagen In Gernika 
en Bilbao. Waarom ? Dat is het 
diplomatiek incident. Want in een 
verenigd Europa telt de parle
mentaire onschendbaarheid I 

LUYTEN : Daarenboven erkent 
Spanje zogezegd de keure van de 
rechten van de mens. 

KUIJPERS : Als men de vergelij
king maakt met de Spaanse ar
beiders bij ons (in sommige pa
rochies vormen zij een meerder
heid) dan stelt men vast dat zij 
wel het recht tot manifesteren 
hebben. Wij kwamen naar Gerni
ka en legden een beginselverkla
ring af. Politiemannen hebben 
ons geslagen. Waarom ? Dat lijkt 
op de ergste politiestaatpraktij
ken. Ik ging naar Praag, naar 
Koerdistan, bezet door de Irake
zen. Daar was het gelijksoortig. 
Het is en blijft onze plicht het 
recht van de volkeren te eisen 
en de totalitaire regimes aan te 
klagen. 

ENBATA : Gij waart dus verwon
derd over de, brutaliteit van het 
Franco-regime ? 

KUIJPERS : Men moet zich na
tuurlijk richten tegen brutale po-
litiemethodes, maar daaroverheen 
tegen het politiek systeem dat 
er aan de basis van ligt. 
De politielui weten zich gedekt 
door de politiekers. Het is aan 
ons door dergelijk optreden die 
verwevenheid tussen politiebru-
taliteit en politieke diktatuur aan 
te tonen en zulke repressiema
chine een beetje te helpen ont
wrichten. 

ENBATA : Welk kan voor de Eu
ropese regeringen de zin zijn van 
uw gebaar als men het louter 
Baskisch terrein verlaat ? 

LUYTEN : Wij hebben de tegen
stelling willen aantonen tussen 
de Spaanse stappen om in de 
gemeenschappelijke markt te ko
men en wat dit als gevolgen 
moet hebben aan waarborgen 
voor de demokratie in Spanje. 
De dagelijkse realiteit beleefd 
door de Spanjaarden, staat nog 
ver van zulke demokratische ba
sisrechten. 

ENBATA : Heeft de Spaanse poli
tie na U gebrutaliseerd te hebben 
zich rekening gegeven van haar 
vergissing ? 

KUIJPERS : Ja, in Bilbao heeft de 
officier van de geheime politie 
getracht de fout te werpen op de 
groene politie (Guardia Civil). De 
grijze politie en de politieke poli
tie vrijpleitend. Wellicht heeft hij 
op dit ogenblik gedacht aan het 
voorbeeld van Portugal en het 
lot van de PIDE (Portugese ge
heime politte). 

ENBATA ; Hef incident dat gij 
hebt veroorzaakt was een van 
de grote evenementen van de 
dag van het Baskische vaderland. 
Zijt ge niet verwonderd dat niet 
veel meer Basken er hebben aan 
deelgenomen ? 

LUYTEN : Men moet het onder
scheid maken tussen het risiko 
dat wij liepen en dat van de Bas
ken, die ongelukkigerwijze zeer 
hard worden behandeld, zoals wi j 
het hebben kunnen vaststellen. 
En verder, wij hadden dat parle
mentair t itelt je... Voor ons was 
het avontuur dus niet zo groot. 
Als ik de opschriften las op de 
muren van het kachot waar ik 
me bevond, heb ik meegevoetd 
met het lijden van het Baskische 
volk. Iemand had in de muur ge
grift « Gora Euskadi Askatuta », 
vreselijk vervormd achteraf door 
de politie. Er was (ik vertaal) : 
« Wees welkom vernederde broe
ders », « Biedt weerstand en ge 
zult overwinnen ». En waarschijn
lijk neergeschreven door een 
priesterhand « Zalig zijt gij als 
gij vervolging lijdt om de ge
rechtigheid ». 
Toen voelden wij het diepst aan 
de rechtvaardiging en de nood
zaak om als buitenlanders te ko
men getuigen van onze simpatie 
en meevoelen in de Baskische 
strijd tegen de verdrukking. 
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