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U N i n B M OVEB SnUUUIAtERS 

WAALS - VLAAMSE LUCHTSL 
België is nog maar eens een Icommunautaire rel rijker. Tijdens het Ka

merdebat over de begroting van Landsverdediging, met als kernpro

bleem de vervanging van de Starfighter, is gebleken dat de scheidings

lijn tussen de opvattingen van de volksvertegenwoordigers samenvalt 

met de taalgrens. De franstaligen namen het op voor de Franse « Mira

ge » ; de Vlamingen bepleitten doorgaans een vrij genuanceerd dossier 

op grond van zakelijkheid en nuchtere efficiëntie. 

Om verschillende voor de hand liggende redenen Is dit debat uitge

groeid tot een Vlaams-Waalse konfrontatie. 

Een eerste reden is de cocorlco-
mentaliteit en het trikolore den
ken — trikoloor dan in de blauw-
wit-rode betekenis van het woord 
— van de meeste franstaligen, 
van zodra het gaat om een zaak 
waarbij het land beneden Quié-
vrain betrokken is. De oude en 
onroestbare liefde voor la mère-
patrie is voor de gelegenheid wel 
omzwachteld geworden met een 
Europees lintje : het heette, dat 
België zo nodig een Europees 
vliegtuig moest aankopen. 
De vraag dient gesteld, wat men 
eigenlijk verstaat onder een Eu
ropees vliegtuig. Volstaat het dat 
een vliegtuig in een Europees 
land wordt ontworpen, en ge
bouwd, om er een « Europees » 
toestel van te maken ? 
De Mirage is altijd een zuiver-
Franse aangelegenheid geweest, 
van de tekenplank tot het politi-
co-militajr gebruik ervan bijvoor
beeld In het Nabije Oosten. Op 
geen enkele wijze is de Euro
pese vliegtuigbouw door de heer 
Dassault betrokken geworden bij 
zijn opzet. Er is echter méér : de 
Mirage is van meet af aan pre
cies één van de Franse projek-
ten geweest, waarop Parijs 
steunde om inzake verdediging 
een weg te gaan die toch alles 
behalve « Europees » kan worden 
genoemd. Frankrijk heeft inzake 
Navo en Shape een koers ge
stuurd, die helemaal anders ligt 
dan die van de landen waarop nu 
drukking wordt uitgeoefend om 
de Mirage toch maar te kopen. 
Precies vanuit Parijs klinkt het 
Europese argument op z'n zachtst 
gezegd bevreemdend. 
Op de keper beschouwd is het 
Europees argument natuurlijk wél 
belangrijk. In absolute zin is het 
inderdaad wenselijk, dat West-
Europa mee op de markt blijft 

waar het gaat om spitstechnie-
ken die oriënterend en stimule
rend zijn voor de hele technolo
gische ontwikkeling. 
De luchtvaartindustrie behoort 
tot het domein van deze spits-
technieken. Maar de Franse drei
ging om medewerking aan Euro
pese ruimteprojekten stop te zet
ten als de Mirage niet gekocht 
wordt, Is het zoveelste bewijs 
dat het Frankrijk te doen is om 
andere belangen dan die van de 
Westeuropese technologie. 
Men kan deze vaststelling betreu
ren, maar men kan er niet onder
uit. En dat betekent meteen dat, 
spijtig genoeg, het Frans-Euro
pese argument dient te vervallen 
bij de overwegingen die moeten 
voorzitten bij de « koop van de 
eeuw ». Trouwens hebben de 
Zweedse Viggen en het Engelse 
toestel op geen enkel ogenblik 
mede mogen genieten van de 
plots opgekomen franstalige Eu
ropa-liefde. 

Een tweede reden voor de Vlaams-
Waalse konfrontatie tijdens het 
Kamerdebat was de kwestie der 
kompensaties. Er mag veronder
steld worden dat aan België zo
wel voor de Mirage als voor de 
Amerikaanse F 16 kompensatie-
pakketten worden aangeboden 
die vergelijkbaar zijn inzake om
vang. Ze zijn echter niet verge
lijkbaar inzake territoriale sprei
ding. De kompensaties voor de 
Mirage dreigen, zoals in het ver
leden, vooral Waalse industriën 
ten goede te komen, terwij l bij 
de F 16 een redelijker spreiding 
mag verwacht worden. Bij nader 
toekijken is het Europees argu
ment van de franstaligen eigen
lijk een Waals argument. Inzake 
de kompensaties is er niets in 
het Mirage-dossier dat de aan
koop van Franse vliegtuigen voor 

de Vlamingen ook maar iets ap-
petijtelijker zou maken. 
En dan is er een derde reden 
voor de Vlaams-Waalse tegen
stelling, een reden die hoege
naamd niet nieuw is, maar die 
Integendeel door haar standvas
tige aanwezigheid in de politiek 
behoort tot de essentie zelve van 
de Belgische dualiteit : het ver
schil tussen Vlaams-Nederlandse 
nuchterheid en Waals-Franse 
hartstocht. Aan deze hartstocht 
IS het onder meer te danken dat 
het debat over de vliegtuigaan
koop zo lang kon afgeleid wor
den van de essentiële vraag. De 
vraag naar het beste vliegtuig. 
Dat de Mirage niét het beste 
vliegtuig is, weten we op gezag 
van heel veel gegevens, waaron
der zelfs Franse : het getuigenis 
bijvoorbeeld van de Franse gene-
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raal Stehlin. Door zich hartstoch
telijk te verzetten tégen deze 
evidentie hebben de franstaligen 
het debat zolang kunnen doen 
draaien rond kwesties die, hoe 
belangrijk ook, in wezen toch se-
kundair zijn. 

Het IS trouwens opmerkelijk dat 
ook de reserves tegen de aan
koop zelve, behalve de gebruike
lijke en maar al te begrijpelijke 
kommunistische, geformuleerd 
warden, vooral van Vlaamse zijde. 
De kritische vragen naar de 
Navo, naar de rol van ons land 
in de Navo, naar de opportuniteit 
van de aankoop nu : het zijn 
nuchter-Nederlandse vragen van 
Vlaamse kant geweest. 
Veel anders dan het blootleggen 
van de fundamentele Waals-
Vlaamse tegenstelling heeft het 
Kamerdebat niet geleerd. De 

kronkel wegen die 'V^n xlen Boey-
nants bewandelt w a r e n ^ l vroe
ger ontdekt. De omvpf om het 
vliegtuigdossier open en bloot te 
leggen voor hee\ het land kon 
nauwelijks verrassen. 
De Volksunie heeft dan ook geen 
enkele reden, om aan haar stand
punt maar een jota te wijzigen. 
Voor ons is en blijft het ogen
blik van aankoop inopportuun, is 
en blijft een breed debat over 
Navo-verplichtingen en Navo-
rechten essentieel. 
En als dan toch, tegen dit inzichl 
in, de aankoop binnenkort door 
gaat, dan betekent Europees de 
eensgezindheid van de vier kleine 
landen m de stuurgroep véél 
meer dan de belangen van de 
heer Dassault. 

A propos : alléén van de heer 
Dassault ? 

Brengt hi j morgen ook nog di t gebaar (thumbs up) ? 
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Als VU-lid (afd Borgerhout), is 
mij iets zeer eigenaardig opge
vallen in onze betoging jl van 16 
maart, tegen Nols 
WIJ stapten mede op met ver
schillende VU-leden, uit Antwerp
se randgemeenten, toen er zich 
tussen ons een kerel schoof, die 
zogezegd ook tegen Nols was 
Maar nu komt de aap uit de 
mouw HIJ WOU zich ook afzetten 
tegen VMO, Were Di en het 
fascisme Ik dacht bij mij zelve 
van welk soort is deze (rode) 
vogel ' Groot was mijn verwon
dering dan ook niet, toen ik ver
leden week me om 7 uur 's mor
gens naar mijn werk begaf, die 
zelfde kerel zag staan, die tracht
te blaadjes te verkopen, te sa
men met andere « Amada »-leden 
« Amada-rood » Mijn vermoeden 
was dan toch juist geweest ' 
Hiermede wil ik maar aantonen 
dat we op onze hoede moeten 
zijn. 
Zulke groepjes dienen onze 
Vlaamse zaak niet en trachten 
maar alleen te ondermijnen, en 
hun ideeën op te dringen langs 
welke wegen ook 

Fr V H , Borgerhout 

SYNDIKAAL SPELLETJE 
IN OVERHEIDSDIENST 

Door de ACOD (rood kleurtje) en 
het VSOA (blauw kleurtje) was 
een aanzegging ingediend voor 
een 24 urenstaking in de strafin
richtingen, op maandag 14 april 
De CCOD (geel kleurtje) hield 
zich afzijdig Donderdag 10 april 
's namiddags, kregen wij bericht 
dat het VSDA (mijn vakbond) die 
stakingsaanzegging introk, omdat 
een afvaardiging ontvangen was 
geweest op het ministerie van 
Justitie Of daar resultaten be
reikt werden of dat het enkel 
maar een gezellig koffiekransje 
geweest was, werd er met bij 
gezegd 
Waaruit bestaat nu het syndikaa! 
spelletje ' 
Telkens er een aktie gepland 
wordt, na lang, zeer lang en njp 
beraad, trekken de vakbonden 
van wie de geestesgenoten in de 
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regeringskoalitie zetelen, zich op 
het laatste ogenblik terug of ont
houden zich van eerstaf aan Bij 
de vorige koalities CVP + BSP 
trokken CCOD en ACOD tegen 
Nu, met CVP + PVV + enz in 
de regering, is het de beurt aan 
ACOD en VSOA om met mee te 
spelen En dan maar klagen dat 
er hoe langer hoe meer perso
neelsleden « dada » zeggen aan 
hun vakbond Zo de heren het al
gemeen belang van hun leden op 
de eerste plaats behartigden, dan 
zou dat een onmiddellijke en aan
zienlijke ledenaangroei ten gevol
ge hebben Een vakbond is er 
tenslotte toch door en voor zijn 
leden, en niet andersom. 
Aan de topheren van de drie re
presentatieve C) vakbonden zou 
ik als slot nog dit willen zeggen 
• Ondanks uw monopoliepositie, 
dank zij het nieuw syndikaal sta
tuut voor het overheidspersoneel, 
zijn er nog mensen, die van de 
vrijheid van vereniging houden, 
en geen paardebril wensen te 
dragen 

U B , Oostende 

EEN EIGEN VLAAMS GELAAT 

Het begint meer en meer op te 
vallen dat op kongressen de VU 
en VUJO, open dialoogdagen, 
zich uiterlijk minder als een 
Vlaamse partij voortdoet Een 
uiterlijke bekenning tot zijn ei
gen Vlaams-nationaal zijn is wel 
het voeren van de Vlaamse leeu
wenvlag 
Op het VU kongres een leeu
wenvlag en een moeilijk leesbare 
kongreshoofding, op het VUJO-
kongres praktisch ook geen leeu
wenvlag, en op de open dialoog-
dag te Oudenaarde geen zichtba
re leeuwenvlag en een weinig 
aansprekende achtergrond 
Ook bij de TV-uitzendmgen van 
de volksnationalistische stand
punten, schijnt de leeuwenvlag 
en het uitzenden van het Vlaams-
nationaal lied uit de boze te zijn 
Telkens weer vergeet men het 
eigen Vlaams gelaat van de VU 
uitdrukkelijk in radio en TV te 
beklemtonen 
Zulke kleinigheden kunnen van 
zeer grote invloed zijn op de kij
kers en luisteraars, of wil de VU 
met meer tonen dat ze een radi-
kale Vlaamse partij is ' 
Wanneer komt hierin eigenlijk 
eens een verandering ' 

drs J M V D , St Martens-Latem 

ONVADERLANDSE POLITIEK 
DER VADERLANDSE 
VERENIGINGEN 

Het wordt tijd dat eens een dok-
toraatstesis wordt gewijd aan de 
rol, gespeeld door onze oustrij-
ders- en weerstandsverenigingen 
in het Belgische politieke leven 
Men kan vaststellen dat de in
vloed van deze verenigingen met 
alleen nadelig heeft ingewerkt 
op de gezonde ontwikkeling van 
de Vlaamse beweging Maar wat 
vanuit het Belgisch militair stand
punt gezien erger is deze ver
enigingen hebben veel schade 
berokkend aan het Belgische po
litieke klimaat 
Men mag zeggen dat zij, die zo 
gezegd het vaderland moeten 
liefhebben en beschermen aan 
dit vaderland al zoveel kwaad 
hebben gedaan als de enggees-
tige, onverdraagzame klerikale 
gelovigen en geestelijken kwaad 
berokkenden aan hun geliefd ge
loof 
Het ontstaan van deze vereni
gingen berust enerzijds op kame 
raadschaps en vriendschapsban
den (een heimwee naar het ver 
leden, dat vaak zeer hard was en 
nu geïdealiseerd wordt) en an 
derzijds op de idealen, waarvoor 
enkele zich oprecht hebben inge
zet en velen achteraf doen alsof 
ZIJ dit ook hebben gedaan 
Dat uit weerstands- en leger
groepen vriendenkringen zijn ge
groeid, 18 een begrijpelijk ver
schijnsel Vriendschap is voor 
vele mensen, vooral als het thuis 
minder goed verloopt, een be 
langrijke bijdrage tot geestelijk 
evenwicht 

Dat vaderlandsliefde eveneens 
een rol speelt bij de meest inte
ressante leden, is ook te begrij
pen Het ongeluk wil echter dat 
deze liefde in ons land geen be
grip opbracht voor de minstens 
zo edele verzuchtingen van het 
bewuste Vlaamse volk Zo lang 
over liefde voor de staat België 
èn deze voor het benadeelde 
volk van Vlaanderen gehandeld 
wordt, onder echte idealisten, 
was het mogelijk om over alles 
— ook over amnestie bv — tot 
een vruchtbare oplossing te ko
men Maar , vele vaderlandslie
vende verenigingen worden ge
leid door mensen met weinig 
liefde, maar met dés te meer 
geldingsdrang 
Ze leiden graag, ze zijn gaarne 
voorzitter, penningmeester, enz 
en dit van zoveel mogelijk leden 
Om er zoveel mogelijk te heb
ben, moeten ze leden aanlokken, 
d w z ze moeten voordelen be 
zorgen, liefst voor zoveel moge
lijk leden eretekens, vergoe
dingen bijzondere gunsten, enz 
Als gevolg daarvan zijn de mees
te verenigingen op het pad ge
gaan van de zuiverste demago
gie, die overgeslagen is op de 
pijnlijkste anti-Vlaamse hetze De 
Vlaamse leden, voor zover ze 
met reeds vroeger de rangen heb
ben verlaten, kunnen zich tegen 
die algemene anti-Vlaamse, als 
patriottisch gekamoefleerde de
magogie niet meer verzetten 
Daartoe staan ze veel te zwak, 
naast al wie macht en gezag 
heeft m deze verenigingen is in 
mindere of meerdere mate eng-
Belgisch en fransgezind (bewust 
of onbewust) 

Zo komt het bv dat de oud-krijgs-
gevangenen, die meestal Walen 
zijn, een taal voeren die onvoor
stelbaar hatelijk en vol onbegrip 
IS Ze zullen — en we begrijpen 
dit wel — vooral Degrelle en de 
rexisten aanvallen, maar even 
zeer en zonder begrip voor de an 
dere omstandigheden, alles wat 
Vlaamsbewust is IJzerbedevaart, 
betogingen tegen Franse preken, 
betogingen tegen Nols Ze zullen 
nooit protesteren tegen baldadig 
heden uitgelokt door franskil 
jonse groepen, maar als Vlamin 
gen optreden iri groep dan zal 
onmiddellijk gesproken en ge
schreven worden over fascisten, 
milities, nazis, enz 
Ze zullen elke bijkomstige ge
beurtenis tijdens een Vlaamse 
betoging opschroeven, zoals bv 
een over de grond gesleepte of 
een verbrande Belgische vlag 
Ze zullen echter niets doen om 
Nols, een burgemeester omgord 
met de Belgische vlag die de 
wetten weigert na te leven, af 
te keuren 

Deze Nols heeft bv deelgenomen 
aan de herstelbetoging in Halle 
en ze hebben aanvaard dat hij er 
misbruik maakte van de Bel
gische vlag, die door hem veel 
erger onteerd wordt als onwaar
dige burgemeester 
Het is trouwens nuttig .om eens 
te herinneren aan wat de gees
tesgenoten van Nols in 1964 heb
ben gedaan in Schaarbeek, toen 
de Schaarbeekse Kuituur- en Stu
diekring in een herberg op het 
Liedtsplein een vergadering had 
belegd, waarop over de Vlaamse 
beweging zou worden gehandeld 
De toenmalige fameuse NAK (ge
scheurde vlagheren) heeft toen 
zelfs mensen opgetrommeld — 
toevallig meestal vreemdelingen 
— om het vuile werk van zaal
verstoring uit te voeren Met het 
gevolg dat de herbergier uit 
schrik zijn kontrakt verbrak 
Toen reeds werd aan Vlamingen 
zelfs het vreedzame vergade-
ringsrecht ontzegd door dezelfde 
soort heren, die ons nu verbie
den om in Brussel te betogen 
voor wettelijkheid Zomin toen als 
nu hebben de patrottische vere
nigingen hun protest laten horen 
Dit protest geldt helaas alleen 
maar als het tegen de Vlamingen 
gaat 

Het IS betreurens- en bedroe-
venswaardig, want door de 
schuld van deze vaderlanders is 
België op dit ogenblik het enige 
beschaafde land ter wereld, waar 
haat en wrok veel belangrijker 
zijn dan vergeten en vergeven 
Het ergste gevolg is dat zoiets 
geleid heeft tot een politieke 
lafheid, die zelfs een rustige be
spreking van amnestievoorstel-
len verhindert 

J E T , Vilvoorde 
PS Tot welke ongelooflijke af
wijkingen onze vaderlandse vere
nigingen kunnen geraken, wordt 
met alleen bewezen door het op
blazen van een monument voor 
Vlaamse gesneuvelden, maar 
vooral door de aanwezigheid 
van Belgische oudstrijders een 
paar jaar geleden in Duinkerken, 
toen het 300-jarig afscheuren van 
deze bij ons land behorende stad 
en haar aanhechting bij Frank
rijk werd gevierd 
Van patriottisme gesproken i 

ONDERMIJNEN ? 

Ondergetekende is lid van Were 
dl en ook van de VU Sinds 1957 
— om het met de woorden van 
TAK voorzitter Piet De Pauw te 
zeggen — nestelde ik mij m de 
Vlaams nationale partij en nadien 
in de besturen ervan 

Of dat gebeurde om — terug de 
woorden van TAK-voorzitter Piet 
De Pauw gebruikend — ook daar 
de boel te ondermijnen, mag de 
h De Pauw in het arrondisse
ment Aalst gerust komen nakij
ken 
Het IS ons met bekend of de h 
De Pauw een kampanje begonnen 
IS ter uitzuivering van de VU en 
om er de mensen uit te krijgen 
« die daar de boel komen onder
mijnen » WIJ begrijpen trouwens 
met altijd wat de h De Pauw be
doelt Zo begrijpen wij bv met 
waarom de TAK-voorzitter zich 
pas de laatste tijd is gaan afzet
ten tegen o a WERE Dl (nu hij 
hun aanwezigheid op zijn beto
gingen met meer denkt nodig'te 
hebben) en waarom hij zulks 
vroeger met gedaan heeft (toen 
hij hun aanwezigheid nog wel 
nodig had) ' 

Wiily Cobbaut 

GEKNOEI MET WEDDE 

Reeds elf jaar onderwijs ik de
zelfde vakken in dezelfde school. 
Slechts verleden jaar was mijn 
wedde volledig in orde Deze 
maand wordt er opnieuw afge
houden, volgens een berekening 
die helemaal met overeenkomt 
met de door mij gepresteerde 
uren 
In het onderwijs is men geen en
kele maand zeker of men zijn 
wedde op tijd of juist zal ontvan
gen En dit ondanks alle plech
tige beloften van de opeenvol
gende ministers 

L C , Mechelen 

VMO VROEGER EN NU 

Een paar jaren geleden trokken 
WIJ met enkele vrienden uit Erps-
Kwerps naar Het Voor Vilvoorde, 
onder leiding van weerstander, 
Alois Verbist, uit Kontich 
U weet dat onze herhaalde pro
testen aan de Franse preken een 
einde maakten 
Hier werd voorbeeldig samenge
werkt met de mannen van Wim 
Maes en de rijkswachters, m zo
ver zelf dat er een paar FDF-ers, 
WO de heer Lagasse op hun 
plaats gezet werden 
Van het huidige handvol VMO-ers 
heb ik er toen geen enkele ge
zien Deze mannen trachten en
kel herrie te schoppen, 't is een
der hoe 
Bij de laatste verkiezingen wil
den ZIJ met Were Di in Brussel 
komen plakken op voorwaarde 
dat de VU schriftelijk hun moge
lijke bekeuringen zou dekken 
WIJ, VU-pIakkers, hebben nooit 
aan een frank vergoeding ge
dacht WIJ geloofden dat ons 
nachtwerk Vlaanderen kon die-

J V , Erps-Kwerps 
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HET ABVV-KONGRES 

Zal de hoop van ABVV-leider De-
bunne, door sindikale frontvor-
ming een eerste stap te zetten 
naar de zgn. progressieve front
vorming, straits na- de sindikale 
verkiezingen in vervulling gaan ? 
ABVV en ACV evolueren in ieder 
geval na enkele maanden van ver
wijdering weer dichter naar me
kaar toe (is de politiek, ook die 

van de vakbonden, soms niet een 
soort ballet met steeds herhaalde 
bewegingen en evoluties ?) zodat 
hun kranten opgelucht kunnen 
schrijven dat het dreigende on
weer van de verdeeldheid « der 
werkers » weer afgedreven is. 
Het jongste ABVV-kongres heeft 
in het betrekkelijk politiek-arm 
klimaat van de jongste weken 

Zondag 20 april 1975 doorheen de Reyerslaan, 200 TAK-kers in één 
dynamisch-vreedzaam, betogend gelid ! « Vlèamse dokters voor Vlaamse 
zieken »... Tot aan het Daillyplein geraken we ! Even een schermutse
ling met de Schaarbeekse politie ; nee, niet door ! Senator Oswald 
Van Ooteghem en kamerlid Willy Kuijpers « onderhandelen »... en ja, 
een straat verder kan het nog I Dan wordt de hele groep Ingesloten ; 
er is geen onderhandelen meer aan... dan maar opleiden... naar de rij
school van het Mobiel Legioen in Etterbeek. De vreugde daalt niet... 
binnengesmokkelde TAK-bordjes « sieren » de kazerne. Ondertussen 
werd er door de parlementsleden bekomen dat de betogers in de 
refter van het Mobiel Legioen een etentje konden nemen... maar gaan 
we het schrijven, en dit voor slechts twaalf frankskes. 

2 '̂/^^^M5E ZIEKEN 

Vooraleer dit allemaal gebeurde is er in de rijkswachtkazerne iets ge
beurd dat werkelijk het vermelden waard is. Tussen deze muren waar 
indertijd een Borms door de Belgische Staat werd vermoord, werd een 
hulde gebracht aan deze man. Het was werkelijk muisstil toen Piet 
De Pauw een minuut stilte vroeg ter nagedachtenis van Borms. Zelfs 
de Rijkswacht stond even paf en wist blijkbaar niet waar ze het had, 
toen na deze minuut van stilte een daverende Vlaamse Leeuw weer
klonk. Een jonge rijkswachter vroeg even later wie « deze man was ». 
Iemand heeft het hem uitgelegd... hij begreep... 
Deze hulde aan Borms zal door de ongeveer 200 aanwezigen niet licht 
worden vergeten. Het was inderdaad voor de allereerste maal, dat deze 
Vlaming werd herdacht op de plaats waar hij door de Belgische Staat 
om het leven werd gebracht. Ook al was het maar gedurende één mi
nuut... het was ontroerend, het was echt I 

heel wat kommentaar uitgelokt. 
Het Is interessant om na te gaan 
hoeveel milder de kranten van 
ACV-obediëntie tegenover het 
kollektivistisch programma van 
het ABVV staan dan de zgn. bur
gerlijke pers, die al naargelang ze 
burgerlijk katoliek of liberaal is 
spreekt van een oorlogsverkla
ring of een frontaanval. 
In feite is het ABVV veel radikaler 
en veel konsekwenter dan de 
BSP. Het is dan ook niet verwon
derlijk dat de sindikale druk op 
de socialistische partij bestendig 
toeneemt, des te meer daar de 
linkervleugel van de partij gelei
delijk aan invloed wint. Het is be
kend dat het ABVV een handje 
toegestoken heeft om de BSP in 
de oppositie te drijven. De rode 
sindikale leiding is al lang niet 
meer te spreken over de partij, 
die van kompromis naar kompro-
mis strompelt. In de zestiger ja
ren was het de Waalse sindika-
list Renard die de partij wou « re-
volutionaliseren » een poging, die 
geen resultaat opleverde en de 
partij na Renards dood meer dan 
ooit in revisionistische wateren 
dreef. Nu is het de Vlaming De-
bunne die de partij onder druk zet 
en dat als koele berekenaar blijk
baar met meer sukses doet dan 

destijds de vurige Luikenaar. 
Het is nog niet tot een open strijd 
tussen kollektivisten en niet-kol-
lektivisten gekomen, maar er be
gint zich hier een zeer duidelijke 
frontlijn af te tekenen. We zullen 
daarmee meer en meer rekening 
moeten houden. Intussen betreu
ren we voor de zoveelste keer het 
streng Belgisch - unitaristische 
keurslijf, waarin ABVV (en ook 
ACV) geprangd blijft, zodat er van 
socialistische of kristendemokra-
tische kant geen hulp te verwach
ten is voor de Vlaamse Beweging, 
die nochtans bij uitstek een so
ciale beweging is. En die nu in 
een beslissend stadium is geko
men. 

Ondanks hun demokratische belij
denissen (die echter uitgehold 
worden door een steeds scherpe
re afzwenking naar het volbloed-
marxisme) handhaven ABVV en 
ACV hun monopoliumpositie op 
sindikaal vlak : ze beletten de 
vorming van vrije en onafhankelij
ke sindikaten (ook in Vlaams ver
band) ondanks het steeds groei
ende aantal arbeiders en bedien
den die zich door de kleursindika-
ten bedrogen achten en hen de 
rug toekeren. Voorlopig zonder 
veel resultaat, (r.c). 

PUBLICITEITSAGENTEN 
KRIIGEN HET LASTIG 
WIJ hebben hier vroeger reeds aangestipt dat eerste-minister 
Tindemans aanleg schijnt te hebben om van het ene been 
op het andere te dansen. 
In de beginperiode van zijn regering, toen de inflatie onrust
wekkende gevolgen aannam heeft hij maandenlang het ge
meenschapsvraagstuk vooruitgeschoven om de aandacht af 
te leiden. 

Wanneer de jongste maanden de moeilijkheden om het 
gemeenschapsvlak kwamen rond de Schaarbeekse loketten 
of rond de gewestraden, heeft Tindemans de aandacht probe
ren af te leiden naar de strijd tegen inflatie en werkloosheid. 
Wanneer het velen langzamerhand duidelijk werd dat de rege
ring Tindemans noch op het vlak van de gemeenschapsbe
trekkingen, noch op het vlak van inflatie en werkloosheid 
door gemis aan doorzicht en karakter enig sukses kon halen 
is men weer een nieuw spelletje gaan spelen 

Als het slecht gaat in het binnenland, dan maar naar het 
buitenland Parijs, Ierland, Polen, China. Wij kunnen de 
eerste-minister de jongste maanden volgen voor en achter 
het IJzeren Gordijn, in Europa en jn ander- verelddelen. 
Alleen in dit land kan men hem van langsom uder volgen. 
Men vraagt zich af wat de ontgoochelde en ontgoochelende 
eerste Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, de heer 
Van Elslande, eigenlijk nog te doen heeft of nog doet. 
Hij telt klaarblijkelijk niet meer mee. 

Het bobijntje Tindemans is echter eveneens geleidelijk aan 
het afrollen. Verdient hij beter ' 
In de grond is de heer Tindemans geen kwade kerel en hij 
is op de hoogte van tal van problemen. 
Wat de man echter mist dat is het karakter om oplossingen 
te kiezen. 
Moet men hem daarom sparen ? Wij menen van niet. 
De heer Tindemans heeft de demokratie een grote ondienst 
bewezen door politiek ongeschoolde publiciteitsratten hun 
weg te laten gaan. Hij heeft zijn waarde publicitair hemel
hoog laten opschroeven boven zijn echte waarde 
Men heeft van hem publicitair een wonderdokter gemaakt 
Politiek bestaan er echter geen mirakeldoeners en dus moest 
Tindemans ontgoochelen. 

Politiek onverschilligen werden door zijn publiciteitsagenten 
een ogenblik naar de politiek overgehaald door dit beeld van 
de wonderdokter Deze mensen worden thans de ene na de 
andere ontgoocheld en ze keren zich af van de politiek om
dat alles toch maar bedrog is. 
De publiciteitsagenten zochten een resultaat op korte ter
mijn. Ze hebben het gekregen. Maar politiek moet men wat 
langer duren dan een eensdagsvlieg of een zangvedette, en 
dat had de heer Tindemans moeten beseffen. Hij had om de 
demokratie te dienen zulke demagogische propaganda moe
ten weigeren omdat dit de politiek schaadt. 
Men moet de bevolking opvoeden in plaats van hun politieke 
onwetendheid op geringe onderlegdheid te misbruiken. 
Want dit laatste, op zich zelf minderwaardig, blijft niet duren. 
En boontje komt om zijn loontje 
Demagogie werkt vaak als een boemerang 
En gelukkig maar. Anders wordt alle ernstig werk vruchte
loos. 

Senator WIM JORISSEN 

WELK SPEL 
SPEELT 
VAN DEN 
BOEYNANTS ? 
Deze week had in de Kamer het 
— uitgesteld — debat plaats over 
de begroting Landsverdediging 
1975 Zoals verwacht werd tijdens 
dit debat de kwestie aangesneden 
van de vervanging van de Star-
fighters door een nieuw type, des 
te meer daar er nog steeds geen 
zekerheid bestaat of het over dit 
punt wel tot een groot debat 
komt zoals nochtans beloofd (o a 
aan VU-kamerlid Raskin) Men 
kan thans voor zeker aannemen 
dat de regering binnen afzienbare 
tijd een beslissing zal nemen en 
dat pas na deze beslissing een 
debat m het parlement zou plaats 
grijpen Het is duidelijk dat in die 
omstandigheden een debat geen 
zin meer heeft, zodat de opposi
tie van de gelegenheid gebruik 
maakte, het debat over de begro
ting ook in het teken te stellen 
van de vervanging van de Star-
fighters. 

DRIE MILITAIRE GEWESTEN ? 

Er is echter nog een andere zaak 
die onze argwaan tegenover deze 
regering in het algemeen en te
gen de politiek van Van den Boey-
nants in het bijzonder wettigt en 
dat IS de poging, om de gewest-
vorming met drie ook tot op het 
militair vlak door te trekken We 
citeren hiervoor een passus uit 
de tussenkomst van VU-kamerlid 
Emiel Vansteenkiste tijdens het 
Defensiedebat van jl dinsdag 
(passus waarvan we zonderling 
genoeg geen spoor terugvonden 
in het Beknopt Verslag J 
« Enkele weken geleden maakte 
het Bulletin van het Personeel 
van de Generale Staf melding van 
de aanduiding van drie opperoffi-
cieren, die respektievelijk de funk-
tie van bevelhebber van de mili
taire omschrijving voor het Brus
selse gewest, voor het Vlaamse 
gewest en voor het Waalse ge
west opgedragen worden. Een 
dergelijke aanduiding geeft de in
druk dat het departement van 
Landsverdediging een handje toe
steekt bij de voorlopige gewest
vorming. Op basis van welke an
dere dan grondwettelijke beschik
kingen werden die officieren aan
geduid ? Welk koninklijk besluit 
of andere beslissing voorziet dat 
de drie gewesten elk een militai
re omschrijving vormen ? ». 
Van den Boeynants is een hard
nekkig man, dat blijkt alleen reeds 
uit de vervanging van de Star-
fighters Hij heeft er ook nooit 
een geheim van gemaakt, dat eens 
het unitarisme ten dode opge
schreven, hij van verstokt unita-
rist naar federalist zal evolueren, 
echter alleen wanneer in België 
een drieledige gewestvorming ge
ïnstalleerd wordt Is hij reeds zo 
zeker van zijn zaak, dat hij begon
nen is met een « militaire gewest, 
vorming met drie » ? Meer dan 
ooit blijkt VdB voor de Vlaamse 
Beweging een zeer gevaarlijke 
man te zijn. 

Aan alle Vlamingen daaruit de 
passende konklusie te trekken. 

(Sw) 

Krantenprijs : 10 F ? 

Uit welingelichte bron wordt ver
nomen dat de prijs van de dagbla
den binnen zeer kort van 8 naar 
10 fr. zal stijgen. De abonnements. 
prijzen zullen uiteraard evenredig 
stijgen. 
De staatssteun aan de pers — is 
zoals we voorspelden — slechts 
een druppel op een gloeiende 
plaat geweest. Thans verkeren 
praktisch alle bladen in moeilijk
heden, in alle persondernemingen 
zijn afdankingen en bezuinigii^gen 
schering en inslag. 
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Voor de vakantie schaven we in de partij onze besturen bij : 
we kiezen nieuwe, of steken de bestaande in een nieuw 
kleedje, al naargelang de plaatselijke situatie. 
Volgens onze lijst van arrondissementele bestuursleden, 
hebben we op de meer dan 130 verantwoordelijken in de 
zeventien arrondissementen, zegge en schrijve vijf vrouwen. 
Hoe het in de arrondissementsraden en plaatselijke bestu
ren met de vrouwelijke inbreng en vertegenwoordiging is 
gesteld, willen we op het einde van die werkingsjaren niet 
meer nagaan. 
Het kan zijn dat onze partij tot nu toe wat te veel in repre
sentatie en beslissingsmacht een herenaangelegenheid is 
geweest, maar laten we onze vrienden niet de steen gooien: 
ik denk dat onze Eva's ergens te schuchter zijn geweest en 
hun medewerking hebben beperkt tot het — onberispelijk, 
zeer verdienstelijk en allernoodzakelijkst — organiseren van 
ledenbijeenkomsten en dergelijke festiviteiten. 

EVA. 
DOE 
MEE! 

Mogen we de vrouwen — en we weten dat ze overal zeer 
werkzaam zijn en zelfs op bepaalde plaatsen de werking 
meer dan stimuleren — vragen op de voorgrond te treden 
om zich om te beginnen in het plaatselijk bestuur te enga
geren ? 
Dames, stel je kandidaat, treedt in de aktieve plaatselijke 
partijwerking, neem een funktie op je desondanks sterke 
schouders. 
De vrouwen aktief betrekken — heren die dit lezen — kan 
onze beweging slechts baat brengen : je krijgt mensen die 
met de twee slank-geschoeide voeten in het dagelijkse leven 
staan, en heel dikwijls zeer goed op de hoogte zijn van de 
plaatselijke toestanden en de menselijke verhoudingen dik
wijls anders en beter kennen dan jullie. Dit alles kan van 
onschatbare waarde zijn voor de nabije politieke toekomst, 
al was het maar om de konkrete uitdrukking van onze partij 
te bevorderen. 
Eén dame in het bestuur is zeker prijzenswaardig, meerdere 
Eva's in de groep kunnen de volwassenheid van de afdeling 
slechts bevestigen. Rita, Jeanine, Lieve of hoe je rnag heten, 
kom Je in het bestuur terecht, neem dan ook je verantwoor
delijkheid op : je kan evengoed sekretaris als voorzitter 
worden, er zijn geen typisch-vrouwelijke of typisch-manne-
lijke funkties. 
Laten we niet vergeten dat een partij met allure alle mensen 
moet kunnen bereiken en dat vrouwen meestal het gemak
kelijkst andere vrouwen kunnen overtuigen. En een volks-
nationale formatie tracht alle leden van dit volk aan te spre
ken en te betrekken ; van ons, Vlamingen, vormt de vrouwe
lijke bevolking nog steeds het stabiele element. De dames 
overtuigen, is de ideeënstrijd winnen en een omwenteling is 
dan slechts op gang indien de vrouwen meemarsjeren. 

Huguette De Bleecker 

Wil je meer inlichtingen over de werkgroep » Vrouwen in de 
Volksunie » ? Kontakteer Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 
15, 9000 Gent, tel. 091/25.64.87. 
Op dit adres kan je ook terecht voor verschillende publika-
ties : ' Vrouwen in de Volksunie ». 
» Vrouwen in de Vlaamse Beweging » 1919-1945 (dit mits 
20 fr. betaling) en verschillende andere publikaties. 

ABOMNENENTENSLAG1975 
De jongste week kwamen 133 nieuwe abonnemen
ten binnen. Al le arrondissementen boekten vooruit
gang met Aalst (-1- 25) , Brussel ( + 21), Turnhout 
(-1- 13) en Antwerpen (+ 12) als koplopers. 
In verhouding tot de kiezers staat Aalst op kop voor 
Leuven, Oudenaarde, Mechelen, Hasselt, Brussel en 
Oostende. 

In verhouding tot het aantal inwoners leidt Aalst 
eveneens en di t vóór Mechelen, Brussel-Halle-Vil-
voorde, Oostende, Leuven, St-Niklaas, leper en 
Antwerpen. 

De overige arrondissementen zouden er moeten 
voor zorgen dat ze volgende weken zo in de k i jker 
lopen dat we ze — met veel genoegen — bij name 
kunnen vermelden ! 

W I M jORISSEN 

Het miljardengegoochel gaat vei-der over de zaak 
yan onze vliegtuigen. De kommercantenkermis rond 
deze kwestie doorkruist met « amour sacré u-ver
klaringen van de Waals-Brusselse politici voor La 
France éternelle wordt wat al te doorzichtig. « Ga
zet van Antwerpen » spreekt zelfs onomwonden 
van manipulatie van het voorgelegde dossier om 
duidelijk de Franse Mirage op het voorplan te zet
ten. In deze worst heeft Van den Boeynants bedor-
ve vlees gedraaid. « De Tijd » zet dan ook extra de 
rol van VdB in de verf die vlakaf beschuldigd wordt 
van een geheime diplomatie te voeren los van de 
overige regeringsleden. Bob Wezembeek haalt daar 
in deze krant een aantal konkrete gegevens voor 
aan. « Volksgazet » volgt van ver de trend rond de 
bezuinigingen, en wil ze toepassen op de aankoop 
î an de legervliegtuigen binnen het kader van de 
begroting van Landsverdediging. Dieper op het pro

bleem gaat dr Provoost in. Deze historikus van de 
Vlaamse Oudstrijders behandelt in het blad van de 
Vossen de problematiek van het anti-militarisme in 
de huidige stand van zaken. En dan zijn er nog de 
na-echos van de Volksuniebeslissingen om uit de 
schimmige gewestraad weg te blijven. Manu Ruys 
in « De Standaard » geeft ons hierin gelijk. Het 
CVP-gerichte weekblad « Spectator » is er natuurlijk 
niet over te spreken. Beide beschouwingen in de 
rubriek « Wetstraat » van deze twee geciteerde 
bladen. En de socialistische « Vooruit » is niet te 
spreken over de zuiver politieke touwtrekkerij rond 
heel wat van de voorziene samenvoeging van ge
meenten. Wij kunnen in de argumentatie inkomen, 
maar uit BSP-monden, die zoals men weet nooit par
tijpolitiek berekenen, klinkt het wel erg « Houdt de 
dief ... (W. LUYTEN). 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 
« Met de raadpleging van de par-
lementskommissies voor defen
sie over de aankoop van ge
vechtsvliegtuigen, is de kous niet 
af. Uiteindelijk zal de regering 
zelf een beslissing moeten tref
fen, op eigen verantwoordelijk
heid, met meer kennis van zaken 
dan de parlementsleden. Wat dan 
deze laatste als dokumentatie 
werd voorgelegd, kan onmogelijk 
ernstig worden opgenomen. 
Het voorgelegde dossier werd zo 
opgesteld, dat slechts de Franse 
Mirage een kans maakt. Niet al
leen onze moedertaal, maar ook 
de waarheid, werd in dat rapport 
geweld aangedaan. Het gejong-
leer met onjuiste cijfers en tech
nische gegevens valt wel erg 
voordelig uit voor de Mirage, 
maar voor wie er nader op in
gaat, doen die argumenten de 
deur dicht. 
Het volstaat het regeringsrapport 
te leggen naast dat van de des
kundigen van de vier landen, om 
vast te stellen dat men de kwali
teiten, kosten en kompensaties 
van de Mirage opgepept heeft, 
terwijl de kritiek, die er kan ge
maakt worden op het Amerikaan
se toestel, extra dik in de verf 
werd gezet ». 

DE TIJD 
« Daar de ministers van Defensie 
van het konsortium, Noorwegen -
Denemarken - Nederland - Bel
gië, op 3 april echter tot een 
gemeenschappelijk stand punt 
kwamen en ook de Belgische mi
nister niet anders meer kon dan 
de taal van de cijfers erkennen 
en dus mee verklaren dat de 
Amerikaanse F-16 qua prijs en 
operationeel het beste toestel 
was, dan kon de h. Vanden Boey
nants in extremis nog een laat
ste redmiddel in het kommunikee 
inbouwen : de ekonomische en 
industriële kompensaties moeten 
nog grondig bekeken worden. 
Met andere woorden : de dos
siers van de kandidaat-leveran
ciers zouden na maandenlange 
onderhandelingen niet volledig 
zijn. Ofwel moesten sommige 
stukken nog vertimmerd wor
den... 

Op donderdag 3 april, diezelfde 
dag, vloog de Mystère 20 weer 
naar Parijs. Aan boord was ook 
de h. Lefèvre, kabinetschef van 
de Belgische minister van Defen
sie, die enkele maanden geleden 
nog durfde verklaren dat de Fran
se oud-generaal en nu vooraan
staand politikus Stehlin een in-
kompetent man was omdat hij 
schreef dat de Amerikanen tech
nologisch een stuk vooruit waren 
op Europa, ook inzake vliegtuig
bouw. 
Hoe dan ook, de h. Lefèvre kwam 
diezelfde dag niet terug naar 
Brussel. Hij bleef in Parijs, naar 
verluidt om een nota voor te be
reiden met (nieuwe) industriële 
kompensaties die Dassault zou 
voorleggen. Die nota werd ten
slotte op donderdag 10 april in 
Brussel door Sabena (voor de 
helft in handen van Dassault) 
voorgebracht op een perskonfe-
rentie die onder de vlag van Ge-
becoma doorging. 

Anderzijds reisden de ministers 
Vanden Boeynants en Califice 
(Tewerkstelling en Arbeid), die 
tijdelijk voor sommige zaken mi
nister van Ekonomische Zaken 
Oleffe heeft vervangen tijdens 
diens ziekteperiode, in de voor
bije periode twee maal samen 
naar Noord-ltalië. Blijkbaar ging 
het niet om een vakantiereis, 
maar wel om iemand te ontmoe
ten die « daar in de omgeving » 
vertoefde. 
Het is al bijeen een hoogst ei
genaardige vorm van geheime di
plomatie ». 

VOLKSCAZET 
« Ons politiek voorstel is zeer 
eenvoudig : laten wij het geheel 
van onze militaire investeringen 
met 15 t.h. verminderen, wat ons 
zal toelaten ongeveer 30 miljard 
in tien jaar van onze uitgaven af 
te trekken. 
Geen nieuwe vliegtuigen kopen ? 
Verzaken aan de aankoop van 
pantsers, kanonnen, van 'mijnen
vegers of vrachtwagens ? Deze 
keuze behoort tot de verantwoor
delijkheid die de uitvoerende 
macht moet dragen. 
Wat de openbare opinie niet zal 
begrijpen en wat de BSP niet zal 
kunnen aanvaarden is, dat de be
groting voor Landsverdediging 
zou vrijgesteld zijn van de alge
mene inspanning tot uitgavenbe
perking, die van allen wordt ge
vraagd ». 
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DE VLAAMSE 
OUDSTRIJDER 
' vos was tussen de twee we
reldoorlogen tegenstander van 
Landsverdediging met militaire 
middelen, ondermeer omdat het 
verbond terecht tot de overtui
ging was gekomen dat een Bel
gisch leger zich door de over
macht van de omringende kandi-
daat-agressoren alleen maar kon 
laten afslachten. Dit Belgisch le
ger was met andere woorden niet 
eens efficiënt voor de taak waar
voor het was bedoeld. Welnu, die
zelfde vraag kan vandaag even
zeer worden gesteld. Als het 
waar is dat de Amerikanen bij 
een Russische inval in West-Eu
ropa het atoomwapen gebruiken, 
en alles wijst erop dat zij dit 
inderdaad zullen moeten doen. 

dan wordt een dergelijke oorlog 
onvermijdelijk een algemene 
kernoorlog, want de grens tussen 
taktische en strategische kern
wapens is zeer wazig. De konven-
tionele legers, zoals het Belgisch 
leger, worden dan volslagen nut
teloos, want op een volkomen 
vernietigd kontinent valt weinig 
te vechten... Vandaar onze vraag 
naar de zin van het Belgisch le
ger. En deze vraag houdt nog niet 
eens een moreel standpunt in 
voor of tegen oorlog, voor of 
tegen militaire middelen ter be
slechting van internationale ge
schillen. Emotionele vóór- en te
genstanders van de NAVO, van 
het leger, van peperdure vlieg
tuigen, zouden er goed aan doen 
samen aan de studeertafel te 
gaan zitten om eerst deze vraag 
naar de funktionele zin van het 
Belgisch leger te beantwoorden'. 

DE STANDAARD 
' Er is ook de gewestraad ge
weest. Het adviserende en Me-
chelse onderonsje van de kriste-
lijke en liberale senatoren, die 
eigenlijk beter verdienen, maar 
van de nood een deugrf maken. 
Het heeft sommigen bedroefd, 
dat in deze krant zo onheus over 
de raad werd geschreven. Maar 
niet iedereen is gehouden de re
gering naar de mond te praten. 
Niet ieder is gehouden mee te 
spelen met dat « Voorlopige en 
voorbereidende experiment » dat 
ons zo diep vernedert te Brussel. 
• Waarom zouden wij plots af
stappen van het standpunt, dat 
steeds het onze was : dat deze 
staat moet worden aangepast aan 
het samenleven van Vlamingen 
en Walen, en dat er daartussen 
de (niet zo erg grote) stad Brus
sel is, met haar Vlamingen, haar 
Walen en haar tweehonderddui
zend buitenlanders, en haar veel
talige, internationale funktie. Met 
een pseudo-gewestvorming, waar
bij één taalgroep te Brussel het 
schoon weer maakt, geraken we 
nooit tot dat vriendelijker samen
leven waarop wij na al die taai
miseries toch wel recht hebben. 
Lieve hemel, hop^ang moet daar
over nog word ei ezanikt ? ». 

DE SPECTATOR 
- Afgezien daarvan dient even
wel de vraag gesteld of de VU 
met haar beslissing niet de ver
denking op zich laadt niet in 
staat te zijn om haar man te 
staan in de vertegenwoordigende 
lichamen, ook al zijn die, zoals 
de gewestraden, adviserend. Met 
de aktie van VU-parlementariërs 
in het gemeentehuis van Schaar
beek was reeds de indruk ge
wekt dat de VU liever het debat 
op de straat plaatst. Met haar be
slissing om weg te blijven uit de 
gewestraden wordt die • indruk 
versterkt. 
Het is bovendien zeer de vraag, 
of dit nu de redding betekent 
Maar zelfs in de hypothese, dat 
de huidige oppositiestijl van de 
Volksunie bij een volgende stem
busronde zou neerkomen op het 
veroveren van enkele zetels 
meer, blijft het zeer de vraag of 
de Volksunie er dan wel wat aan 
zou kunnen doen ». 

WIJ 4 
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jonge 
werklozen 
De gesel van de jeugdwerkloos
heid tast niet alleen de sociale 
welvaart aan maar ondermijnt 
de volkskracht. Jonge werklo
zen wanhopen voor hun toe
komst of verleren het deel uit 
te maken van de produktieve be
volking. 
Deze gesel treft Vlaanderen 
meer dan Wallonië. 
Uit een antwoord door de mi
nister van Tewerkstelling en Ar
beid verschaft aan senator Van 
Haegendoren blijken de volgen
de cijfers (maart 1975 : werklo
zen jonger dan 25 jaar). 

Vlaanderen : 
Mannen : 11.206. 
Vrouwen : 17.921 
Totaal : 29.127. 

Wallonië : 
Mannen : 6.810. 
Vrouwen : 11.684. 
Totaal : 18.494. 

Brussel : 
Mannen : 1.773. 
Vrouwen : 1.807. 
Totaal : 3.580. 

Het is niet onbekend dat er he
laas jongeren zijn, vooral jonge-
huwde vrouwen, die « het stem
pelen » als beroep gaan be
schouwen, hiet aantal vrouwelij
ke jonge stempelaars ligt rela
tief hoger in Wallonië dan in 
Vlaanderen. 
Hoe men ook filosoferen kan 
met deze cijfers — het steekt 
de ogen uit dat Vlaanderen in 
de regering op sterkere figuren 
moet kunnen rekenen dan de 
minzame jonge heer D'Hoore, 
om hard door te bonken op een 
Vlaams-nationaal ekonomisch be
leid. 

prebenden en 
toelagen 
We zullen geen namen noemen, 
maar bij het overlopen van de 
toelagenlijst aan auteurs of 
steun door aankoop van boeken 
trof ons toch, dat de meeste 
van deze auteurs lang geen 
steun meer nodig hebben. Som
migen onder hen vallen zelfs In 
woord en geschrifte regelmatig 
het establishment aan, waarvan 
ze echter geenszins de toela
gen en prebenden weigeren I 
Sommige auteurs kumuleren 
zelfs toelagen met reisbeurzen 
of zgn. eregelden (die alle ge
middeld 50.000 fr. bedragen) met 
kompensaties. 
Zou men niet beter jongere, nog 
niet gearriveerde auteurs meer 
steunen ipv nu de indruk te 
verwekken, steeds dezelfden te 
lauweren of/en te steunen, die 
het niet meer nodig hebben 7 

lÊ 

I I 

leve de 
vriendschap 
te peking 
De Belgische handelsdelegatie 
en nadien ook premier Tinde-
mans en minister Van Elslande 
werden te Peking ook in het Ne
derlands verwelkomd. Er werden 
zelfs enkele bekende Vlaamse 
volksliedjes door muziekkapel
len gespeeld, voorgesteld als 
« strijdliederen van de Vlaamse 
arbeiders », hoewel deze liedjes 
met de sociale of volkse strijd 
van ons volk niets te maken 
hebben. Maar kom, de goede 
wil was er. Net als enkele tijd 
geleden toen de Belgische vor
sten in Indonesië met een dï-eu-
nende « Vlaamse Leeuw » ver
welkomd werden, waarbij alle 
gastheren en gastvrouwen stram 
in de houding zouden gestaan 
hebben. Tot ergernis van de 
frankofonen uit het vorstelijk 
gezelschap, die zich nu nog 
eens groen konden ergeren met 

26 APRIL 1975 

de promotie van « ce jargon va-
seux » in het land van de meest 
progressieve kommunisten 
(Amada en ks. zullen uit dit Chi
nees welkom in het Nederlands 
misschien nu ook iets gaan be
grijpen van de Vlaamse Bewe
ging, vermits hun geestelijke 
vader dat ook schijnt te doen). 

coppieters 
vraagt 
landbouwverlof 
VU-sen. Coppieters heeft in een 
telegram bij de minister van 
Landsverdediging aangedrongen 
op een onmiddellijk speciaal 
verlof voor miliciens-landbou
wers. 
De senator betoogt dat deze 
maatregel hoogstdringend nodig 
is om de kwade gevolgen van 
het langdurig slecht weer in de 
mate van het mogelijke goed te 
maken. 
De minister is intussen op dit 
verzoek ingegaan. Intussen valt 
eens te meer op, dat de pers 
van dit VU-initiatief geen gewag 
maakte. Objektieve informatie... 

frankofone 
vraatzucht 
De frankofone bedienden van 
Buitenlandse Zaken en vën di
verse diensten voor ontwikke
lingssamenwerking hebben ver
leden maandag een uur gestaakt 
tegen de nagestreefde taaipari
teit in hun diensten. Niet alleen 
weigeren de frankofonen in de 
Brusselse gemeentebesturen de 
taaipariteit toe te passen (zoge
heten kompensatie voor de in 
Hertoginnedal 1963 door de 
Vlaamse kleurpartijen toegesta
ne taaipariteit op regeringsni
veau en in de rijksdiensten) ze 
vechten nu ook de taaipari
teit op rijksvlak aan. 
In feite krijgen de CVP, de PVV 
en de BSP hier hun verdiende 
loon : voor akkoorden, aange
gaan door beroepskapitulards 
hoeft men geen respekt te heb
ben... 

vgv eist 
volledige 
vernederland
sing 
Het Vlaams Geneesheren Ver
bond (dat ca 1.200 artsen groe
peert en tot geen enkele sindi-
kale strekking behoort) zal ijve
ren voor de totale verneder
landsing van het beroep in alle 
domeinen en op ieder vlak. Het 
zal ook ijveren tegen het Brus
selse taalimperialisme in de ge
neeskunde in Brussel. Boven
dien zal het VGV zich inspannen 
om alle nederlandstalige genees
heren in één grote vereniging 
te bundelen « waarvan de 
machtspositie ongekende moge
lijkheden biedt ». 

een bomaanslag 
zonder 
weergalm 
In het Noord-Baskische stadje 
Hendaye, beter gekend als een 
zgn. Zuid-Franse grensplaats, 
werd zeer onlangs een bomaan
slag gepleegd. De drukkerij
boekhandel « Mugalde » was er 
het lijdend voorwerp van, « Mu
galde » is de Baskische zaak ge
negen. Men verkocht er ook het 
nationalistische blad « Enbata ». 
In Baskische kringen wordt voor 
deze gewelddaad verantwoorde
lijk gesteld een in de streek 
vertoevende Spaanse joernalist 
(Alfredo Semprun), die aan uit 
Spanje overkomende uiterst 
rechtse kommando's de meest 
geschikte doelen zou aanwijzen. 
Tegenwoordig worden zovele 
aanslagen gepleegd, zelfs in Eu
ropa, dat de pers er nauwelijks 
nog enige nieuwswaarde aan 
toekent. We zijn er nochtans 
zeker van dat deze bomaanslag 
heel wat meer gerucht zou ge
maakt hebben in onze westerse 
pers, ware hij gepleegd geweest 
niet tegen een Baskische maar 
tegen een Franse (bv. een kom-
munistische) boekhandel in 
Frankrijk. 

Wie niet of niet meer gelooft in de ironie van het lot en 
toeval, moet te gelegenertijd eens in het Brusselse waren
huls tvlaison Bleue binnenlopen. Onder de interessantse 
koopjes tref je daar een langspeelplaat van de IJzerbede
vaart van 1971. Prijs : 55 fr. Hierin is de aktuele en méér dan 
suggestieve hoes begrepen, een erg verkleinde afdruk van 
het reusachtige paneel dat in 1971 op de weide aan de IJzer 
prijkte : Brussel ! 

De plaat zal in de komende dagen wel haar weg vinden naar 
de toerist, de Vlaamse en de andere vreemdeling in Brussel. 
Misschien wel vooral bij de laatste. Want je moet je zelf 
maar eens indenken dat je door de winkelstraten van Londen, 
Parijs of Berlijn slentert en dat je daar voor een prik een 
langspeelplaat ontvangt die je — afgaande op de hoes na
tuurlijk — heel wat vriendelijke wijsheid laat opsteken over 
de stad die je bewust of onbewust moet liefhebben — anders 
zou je er geen toerist zijn, niet ? 

Brussel is de ganse Vlaamse Beweging niet. Juist. En geluk
kig maar ook. Maar je kunt er zowel letterlijk als figuurlijk 
niet langer maar omheen. Jèf wij daarom nog maar eens op 
dat thema moeten gaan" voortborduren ? Ach, laat je niet 
afschrikken, in de omgeving van Groeten uit Hemelbrede-
gem wordt al maandenlang en week voor week onder het 
sterrebeeld-teken van het Jaar van de vrouw over het variabel 
thema van de vrouw geschreven en nog steeds blijven wij 
lezen in de overtuiging dat wij er wat kunnen bij leren. Wat 
daarenboven luist Is. 

Dus nog maar eens over Brussel hier. En over onze taalstrijd. 
De Belgische franstaligen, die over een onfeilbare strategie 
en over een onuitputtelijke voorraad kinderachtige leugens 
blijken te beschikken, beweren nu verontwaardigd dat zij 
taalkundig-wetenschappelijk de sigaar van de nederlands-
sprekenden zijn. Want, zeggen zij, de Vlamingen horen steeds 
Frans, goed Frans, rondom zich en assimileren daardoor zo 
gemakkelijk en zo vanzelfsprekend onze taal Wij, fransspre-
kenden, zouden net hetzelfde willen, maar de nederlands-
sprekenden geven ons de kans daartoe niet ! 

Dit is nu het schoolvoorbeeld van een absolute leugen... 
waarin een stukje waarheid zit. En het merkwaardige ervan 
is dat het verraderlijk speldekopje waarheid door Brussel-
Frans reeds ontdekt is, terwijl normaliter daartoe slechts 
iemand in staat is die vol liefde en ontvankelijkheid een 
andere taal dan zijn moedertaal heeft geleerd en reeds zover 
gevorderd is dat hij gekwetst wordt door de onzuivere toe
passing van die taal, door hier en daar een wanklank. Der
gelijke mensen tref je niet bij bosjes, ik stel me ook niet 
voor dat Ik morgen in Londen aankom om daar Engels te 
gaan leren en er pas aangekomen me laat ontvallen : zeg 
eens, dat Engels dat in Groot-Britanniè gesproken wordt, is 
geen behoorlijk Engels hoor, Ik zal het hier dus nooit kunnen 
leren. 

Intussen kunnen wij de franssprekenden wel geruststellen : 
Brussel is nog steeds de eerste onder de Nederlandsspre
kende steden van dit land. Want wij zouden wel eens de 
naam van de andere stad willen kennen, waar tenminste 
een paar honderdduizenden Vlamingen, ambtenaren, bedien
den, studerenden, huismoeders, behoorlijk en beschaafd 
Nederlands praten ! 

FRANS-JOS VERDOODT 

N.B. Leider Mao, die zo erg ziek is, dat hij nog alleen voor 
vooraanstaanden uit de wereldpolitiek zijn bed kan ver
laten, is vandaag opgestaan om Tindemans en Van Els
lande te ontmoeten. Van • Chinees » gesproken ! 

DOSFELINSTITUUT 

GA JE MEE 
OP WANDELING ? 
Het Dosfelinstituut biedt u twee uitzonderlijke programma's 
aan over zeer aktuele problemen. Wij willen u meenemen op 
een wandeling door Schaarbeek of een dagtrip naar Gernika. 
Inderdaad rond het eerste probleem willen wij u een informa
tieprogramma (een avond) een getuigenis laten horen uit het 
front, gevolgd door enkele nuttige verklaringen. 
Hoe zit het probleem Schaarbeek nu eigenlijk in elkaar ? Wat 
komt daar allemaal om het hoekje kijken ? Hoe kunnen wij 
onze strijd winnen ? 
Naar Gernika nemen wij u een avondje mee onder begeleiding 
van Willy Kuijpers en Walter Luyten. Zij namen als afgevaar
digden van de VU deel aan een verboden Baskische manifes
tatie. Zij brachten er de' boodschap van het Vlaamse volk en 
van de VU. Zij werden gevangen genomen, en doorstonden 
folteringen om uiteindelijk de grens te worden overgezet. Een 
boeiende belevenis met diepgaande beschouwingen over het 
Europa der Volkeren. Velen hebben reeds geboeid geluisterd. 
U ook ? 
Wel, maak er voor uw arrondissement, kanton of afdeling 
over één of beide onderwerpen een vormingsaktiviteit van. 
Neem kontakt op met het Dosfelinstituut, tel. 02/219.12.02, 
vragen naar Johan Beke, kursusleider. 
Wij organiseren met u deze unieke « wandelingen ». U hebt 
er geen kosten aan. 

wu s 
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VAN DE PvdA EN VAN 
DER LOUWS RODE VUG 
(jeeveedee) Na het jongste kongres van de (socialistische] 
Partij van de Arbeid, een tiental dagen geleden in Amsterdam 
gehouden, schreef een weekbladjournalist die bepaald niet 
als een rechtse figuur beschouwd mag worden : « Het lijkt 
soms wel alsof het in linkse kring tegenwoordig verboden 
is je hersens te gebruiken en je idealen te toetsen aan de 
werkelijkheid ». Zijn opmerking sloeg op het verschijnsel 
dat in de PvdA en in enkele kleinere linkse partijen de « ge
loofsbelijdenis » de voorrang krijgt boven het nuchtere, op 
de praktijk afgestelde politieke denken. Inderdaad, zo bleek 
tijdens het (driedaagse I) PvdA-kongres, neemt het getal 
van de getuigende leden sterk toe, en hebben die getuigers 
nogal eens weinig begrip voor de ingewikkelde situaties 
waarmee de bedrijvers van de dagelijkse politiek — minis
ters dus en parlementariërs — te maken hebben. Het is de 
aloude tegenstelling, door Willem Elsschot in een van zijn 
gedichten verwoord : Tussen droom en daad staan wetten in 
de weg en praktische bezwaren. En het zijn vooral de prak
tische bezwaren waar de getuigers overheen stappen zoals 
een spelend kind over een hekje wipt. 

Nu mag van de andere kant natuurlijk niet vergeten worden 
dat een kongres mede bestemd is om een ideologie verder 
op punt te stellen, en dat er dus menige uitspraak wordt 
gedaan waar het partijbestuur en de leden-politici beslist de 
volgende dag niet mee aan de slag kunnen. Maar als men 
drie dagen praat over « Vrede en Veiligheid » (het kongres-
thema) zou men toch ook moeten beseffen dat er tenslotte 
iets gekonkretiseerd moet worden. En dèt bleken de kongres-
sisten niet te kunnen opbrengen. Dèarvoor moest toch weer 
eerste-minister Joop den Uyl opdraven. Op heel taktische 
wijze roerde hij de forse besluiten, in verband met Neder
lands lidmaatschap van de NATO bij voorbeeld, niet meer 
aan, en liet duidelijk zien wat de taken zijn waarvoor zijn 
rooms-rode regering zich gesteld ziet. Dat is nu eenmaaL 
Real-politik. Waarmee overigens niet gezegd is dat Den Uyl 
ergens diep in zijn hart het niet eens zou zijn met de beziel
de woorden die van alle kanten in de kongreszaal hadden 
geklonken... 

Het zal u, lezer, dus duidelijk zijn dat het PvdA-kongres, 
ondanks de golf van publiciteit die enkele dagen over het 
land spoelde, niet zo bar veel zoden aan de dijk heeft gezet. 
Van uithuilen en opnieuw beginnen was beslist geen sprake. 
Dat zou ook niet gekund hebben, want de verhoudingen bin
nen de regering-Den Uyl zijn nog altijd zo subtiel dat een 
duidelijke koerswijziging door de kristelijke koalitiegenoten 
zeker niet genomen zou worden. Een kabinetskrisis zou dan 
een feit zijn geweest. 

Het tussen-droom-en-daad-syndroom speelt nu ook weer een 
rol bij het besluit van de gemeenteraad van Rotterdam om 
op donderdag 1 mei de rode vlag van het stadhuis te laten 
wapperen. Dat is voor Nederland iets heel nieuws. De laatste 
tientallen jaren was van een socialistische 1-mel-vlering 
geen sprake meer, al kwamen in kleine zaaltjes nog wel eens 
wat veteranen bijeen om van een generatiegenoot een felle 
spreekbeurt te beluisteren en vervolgens staande de Inter
nationale te zingen. In een « rode » gemeente als Zaandam 
werd het socialistische dundoek wel eens uitgehangen, maar 
verder ging 1 mei voorbij zoals alle andere dagen in het aan 
feesten toch al niet rijke Nederland. 

Rotterdams burgemeester André van der Louw, vorig jaar 
nog voorzitter van de PvdA, wil het « Feest van de Arbeid » 
nu tot nieuw leven brengen, en daarom kwam hij met het 
idee om op die dag de rode vlag op het gemeentehuis uit 
te steken. De in hoofdzaak linkse gemeenteraad keurde zijn 
voorstel goed, en daarmee is het voor Nederland unieke 
schouwspel voor komende donderdag gegarandeerd. 

Over de bezwaren — serieuse en belachelijke — die tegen 
het belijdende gebaar van Van der Louw onmiddellijke wer
den ingebracht, praten we nu maar niet. Ook niet over het 
feit dat Den Uyl geen spoor van enthousiasme kon opbren
gen voor de plotseling opgekomen rode koorts van Rotter
dams burgemeester. Maar wél dient gekonstateerd te wor
den dat het uitsteken van een rode vlag niets te maken 
heeft met het voeren van een beleid waarvan die kleur het 
symbool is. De praktijk is immers dat juist Rotterdam het 
moet hebben van zijn havens en industrie, die geregeerd 
worden door een systeem dat nu eenmaal lijnrecht tegenover 
dat van de « roden » staat. Van der Louw heeft trouwens al 
eens gezegd dat hij best kan samenwerken met de kategorie 
die meestal als « havenbaronnen » worden aangeduid. Dat 
Is even goed een kwestie van Realpolitik, al mag men er 
intussen best naar streven om de invloed van de mensen die 
per saldo het werk moeten doen, te vergroten. Maar met het 
uithangen van een rode vlag verander je aan de toestand 
niets Het Is niet meer dan een uiting van jeugdsentiment 
van de man die vorig jaar het boekje schreef : « Rood Is je 
hart ». Dat ging over de socialistische jeugdbeweging in de 
dertiger jaren. Sindsdien is er té veel veranderd om nog te 
kunnen veronderstellen dat je met een eendagsvlag de maat
schappij kunt hervormen. 

Pas nu bereikten ons de foto's over de afgestorven Tsang Kai-sjek. Hoe 
veramerikaanst Taiwan wel is merk je aan de kist van de overleden 
president. 

NAO WINT IN KANDDDIA 
(AVD) Na de verovering van 
Phnom Penh door de Rode Kmers 
zal Norodom Sihanoek weer 
staatshoofd van Kambodja wor
den, maar iedereen weet wel dat 
de werkelijke leider van de ultra-
linkse, ^'rij geschakeerde groepe
ring en van de nieuwe regering 
die al door vele staten werd er
kend Khleu Samphan zal heten. 
Sinds de belegering van Phnom 
Penh heeft Sihanoek gestadig 
zijn eigen val voorspeld. Toch 
hebben de Rode Kmers hun prins 
niet als een kersepitje uitge
spuwd. Sihanoek kan immers nog 
een heilzame en nuttige rol spe
len bij de heropbouw van zijn 
verwoest land, dat meer dan ooit 
op buitenlandse hulp aangewezen 
blijft. Anderzijds geldt hij voor de 
hele niet-gebonden Derde Wereld 
als overwinnaar van een kracht
meting waarbij de twee groten 
kompleet zijn mislukt zowel 
Washington als Moskou moesten 
immers hun steun aan Lon Nol 
laten vallen of intrekken. De hele 
ontwikkeling werd al in 1970 door 
Ma Tse Toeng in een interview 
met de Amerikaanse joernalist 
Edgar Snow voorspeld. 
Maar Sihanoek is niet alleen be
langrijk voor het buitenlands 
imago van zijn land. In het Kam-
bodjaanse binnenland en in de 
rangen van de Rode Kmers zorgt 
hij bovendien voor een (prekair) 
evenwicht tussen neutralisten, 
voorstanders van Peking en aan
hangers van Hanoi. Sihanoek 
staat wel geboekstaafd als « ro

de » prins, maar dat geldt meer 
voor zijn rode sjaal dan voor zijn 
ideologische overtuiging. In zijn 
neutraïistische tijd heeft hij de 
Rode Kmers die hem nu steunen 
genadeloos bevochten. 
Al bij al is China de grote over
winnaar in Kambodja... en Wa
shington de grootste verliezer. 
De rede die Kissinger vorige 
week t.o.v. Amerikaanse dagblad
uitgevers heeft weggegeven, le
vert voor zover dit nog nodig 
was, het overtuigend bewijs van 
een onherroepelijke misrekening 
die vooral voor Vietnam pijnlijk 
aankomt. De Amerikaanse staats-
sekretaris beschuldigt Peking en 
Moskou ervan dat ze de Vietkong-
aanvallen in Zuid-Vietnam niet 
hebben afgekeurd. Blijkbaar heeft 
Washington de Parijse akkoorden 
gezien als een soort gentleman's 
agreement, op de rug van Zuid-
Vietnam, hierbij naïevelijk (?) ge
lovend dat China en de Sovjet
unie in ruil voor de aldaar gedane 
Amerikaanse toegevingen de 
vechtlustige Vietkong en zijn 
Noordvietnamese bondgenoten in 
bedwang zouden houden. Onder 
de druk van de kommunistische 
divisies en artillerie die Saigon 
vandaag van onmiddellijk bereik 
uit bedreigen, zullen de schellen 
nu wel van de Amerikaanse ogen 
vallen, maar voor mea culpa's is 
het nu te laat. De geest van een 
volk waait ten slotte waar hij 
wil en het zijn niet de Ameri
kaanse hospitaalschepen die hem 
zullen bedwingen. 

ALEXANDER 
SJELEPIN 
(AVD) Partijvoorzitter Leonid 
Brezjrtev heeft woensdag van vo
rige week een niet onbelangrijke 
overwinning behaald toen het 
centraal komitee zijn buitenland
se politiek van detente toejuichte 
en hij er tegelijk in slaagde zich 
te ontdoen van Alexander Sjele-
piii, die « op eigen verzoek » uit 
het politburo, de hoogste partij
instantie, werd ontslagen. S/e/e-
pin is al vanouds een persoon
lijke vijand van Brezjnev. In 1957 
werd hij hoofd van de Sovjetpoli-
tie en zijn naam blijft verbonden 
met de moord in 1959 te Mün-
chen, gepleegd op de Oekraïense 
nationalistenleider Bandera. An
derzijds werden de Flussische 
dissidenten onder zijn beheer 
minder hard aangepakt dan onder 
zijn voorgangers en opvolgers. 
Of de ongenade van Sjelepin be
tekent dat Brezjnev zijn dialoog 
met het Westen voortaan onge
hinderd zal kunnen voortzetten, 
valt nog af te wachten. Ook in 
april 1973, na de verwijdering van 
Sjelest en Voronov (voorstanders 
van een meer doktrinaire hou
ding) geloofde men vast dat 
Brezjnev op twee oren mocht 
slapen. Het incident Sjelepin 
heeft intussen bewezen dat die 
hipotese voorbarig was. Met Sje
lest en Voronov wist de partij
voorzitter nog welke klanten hlf 
over de vloer had, terwijl Sjele
pin altijd een pientere, soepele 
en ambivalente taktikus Is ge
weest. 

Het blijft niettemin interessant, 
te weten waarom de benjamin 
van het politburo (Sjelepin is am
per 57) gemeend heeft waarom 
hij precies nu (zoals recentelijk 
te Londen) een poging moest 
doen om zich tegen de wil van 
zijn meester in een internatio
nale houding aan te meten. Voel
de hij zich gesteund door de ve
len uit de hogere partijgelederen 
die de hele ontspanningspolitiek 
met het V/esten als een devia-
tionistische vernedering aanvoe
len ? Van een verstandig politi-
kus als Sjelepin kan men toch 
nauwelijks veronderstellen dat 
hij uit persoonlijk resentiment 
tegen Brezjnev zou gehandeld 
hebben. 
Inmiddels kan Brezjnev nu onge
stoord zijn vijfentwintigste par-
tijkongres van 1976 voorbereiden 
in 'de (niet ijdele) hoop dat hij 
nog maar eens verkozen wordt. 
Misschien gaat hij meteen op 
zoek naar een waardige opvolger 
die zijn ' vredespolitiek » wil 
voortzetten. Maar ook hiermee is 
de kern van diehards niet uitge
schakeld die onverzettelijk ach
ter anti-koëxistentiële streefdoe
len blijft staan... in weerwil van 
ekonomische imperatieven die 
het Kremlin op dit moment bijs
ter veel speling laten. 

CHIL I : KIEZEN TUSSEN PEST EN KOLERA 
(AVD) Vorige week werd uit San
tiago de samenstelling van een 
gewijzigde kabinetsploeg bekend 
gemaakt. De aangekondigde wij
zigingen, bedoeld om de sinds de 
staatsgreep van 1973 vastgelo
pen ekonomische politiek te re-
lanceren en om de al te enge 
politieke basis, waarop Pinochet 
moeizaam voorthinkt te verbre
den, zullen niet veel aarde aan 
de demokratlsche dijk brengen. 

Het nieuwe bewind telt welis
waar zeven burgers l.p.v. drie in 
het vorig kabinet, maar niet een 
is werkelijk representatief, ten
zij dan Sergio de Castro, die sa
men met Cauas en Saez (die ook 
in de voorgaande ploeg zetelden) 
de ekonomische politiek zal be
heren. Fundamenteel zal de eko
nomische politiek dan ook wel 
ongewijzigd blijven, een soort 
teugelloos neo-liberalisme, waar
bij de Chilenen weer eens ge
vraagd wordt de buikriem nog 
wat nauwer aan te spannen. Ook 

politiek is die « nieuwe » ploeg 
al van te voren tot mislukken ge
doemd. Het gaat immers om 
mensen van de konservatieve Na
tionale Partij (die van meetaf aan 
achter Pinochet stonden), om 
mandatarissen van de ultra-recht
se partij Vaderland en Vrijheid en 
om elementen uit a-politieke 
technokratische kringen. 

Inmiddels heeft de junta een 
nieuwe tegenslag moeten inkas-
seren : in een dokument dat de 
kristen-demokratische partij (de 
grootste en invloedrijkste van 
Chili die bij vrije verkiezingen 
meer dan 40 pet van het kiezers
korps vertegenwoordigde) na een 
recent, geheim en illegaal kon
gres uitgaf, wordt de junta om
schreven als « een rechtse dik-
tatuur met fascistische trekken 
en een neiging om eeuwig aan 
te blijven ». Ofschoon de kristen-
demokraten bij de staatsgreep 
van 1973 een allesbehalve duide
lijke rol hebben gespeeld, heb

ben ze het nooit kunnen vinden 
met de aartskonservatieve macht
hebbers. 
Hoe dan ook de vijandige opstel
ling van de kristen-demokraten 
tegen de junta brengt Chili niet 
dichter bij een politieke oplos
sing. De partij van Frel weigert 
immers te kiezen tussen « de 
fascistische pest » en de « kom
munistische kolera » en het links 
front zelf is na negentien maan
den van politieke repressie (en 
ekonomische regressie !) nog al
tijd niet akkoord geraakt om over 
alle schakeringen heen (kommu-
nisten, socialisten en Mir) tot 
samenwerking te geraken. Som
mige Chilenen verwachten een 
politieke oplossing van Raul Sil-
va Enriquez, kardinaal-aartsbis
schop van Santiago, maar er zijn 
alsnog geen aanwljzigingen dat 
de Kerk veel voet voor direkte 
participatie in de politieke twis
ten van een door schrijnende so
ciale tegenstellingen verscheurd 
land. 
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DE MIDDENSTAND BOLT DE BERG AF! 
DE GRENS 
IS 
OVER
SCHREDEN ! 

Het gaat slecht voor de zelfstan
digen, voor sommigen zelfs bar 
sleclit. Tal van kleine ami>aclits-
ileden zijn verplicht er de brui 
aan te geven, omdat de opdrach
ten onvoldoende zijn of onzeker, 
voor de toekomst. Ook wegens te 
\ange werktijd om een behoorlijk 
Inkomen te halen, dat ook een 
jaarlijkse vakantie mogelijk maakt. 
Velen proberen als werknemer ge
borgen te geraken, met kortere 
weiirtijden, beter sociale voorzie
ningen en vooral, voor de oude
ren met het oog op een hoger 
pensioenbedrag. 

In de kleine en middelgrote on
dernemingen is de ekonomische 
recessie het sterkst voelbaar. Bij 
sluitingen van bedrijven gaat het 
overwegend om kleine en middel
grote ondernemingen. Uit een on
derzoek is gebleken dat ca. 60 % 
van de kleine en middelgrote on
dernemingen minder opdrachten 
hebben dan een jaar geleden, 
20 % zouden meer opdrachten 
hebben, maar ook daar zijn de 
vooruitzichten somber. Ruim 40% 

kan het personeel nauwelijks aan 
het werk houden. 
De eerste-minister heeft ver
klaard dat de vestigingen van 
grote bedrijven uitblijven, en dat 
gevestigde grote bedrijven over
wegen hun aktiviteit naar het 
buitenland over te brengen. 
De staatssekretaris voor Vlaamse 
Streekekonomie heeft voor een 
paar dagen een alarmkreet ge
slaakt in verband met de ver
slechterende ekonomische toe
stand in Vlaanderen. Geen vesti

ging meer van grote bedrijven, 
sluiting van bestaande bedrijven, 
hoofdzakelijk kleine en middel
grote, en een massa dossiers 
van bedrijven in nood. De « knip
perlichten » (dit zijn de medede
lingen over de bedrijven in moei
lijkheden) branden bestendig op 
het kabinet van de staatssekre
taris. Hij deelde ook mee dat de 
werkloosheid a n g s t wekkend 
stijgt in Vlaanderen, en in een 
veel hoger tempo dan in Wallo
nië. 
De gestegen werkloosheid heeft 
onontkoombaar nadelige gevol
gen voor de kleine en middel
grote bedrijven, vooral in de dis
tributie. Deze heeft de laatste 
jaren al ernstige verliezen gele
den. Van 1963 tot 1971 liep het 
aantal ondernemingen in deze 
sektor met 35 % terug, en men 
verwachtte dat deze trend tot 
1980 zou aanhouden en 60 % be
reiken. Dit is een prognose van 
vóór de huidige recessie, en het 
valt te vrezen dat dit tempo nu 
nog zal oplopen. 
Hier zijn echter wel een paar 
lichtpunten te ontwaren. Op de 
feitelijke bouwstop van de grote 
distributiebedrijven die tot einde 
juni '75 gehandhaafd blijven, zal 
naar alle waarschijnlijkheid een 
wettelijke regeling volgen, waar
door aan de waanzinnige inplan
tingswoede van de grote distri
butiebedrijven een einde zal 
kunnen gemaakt worden. Ook aan 
de omzeiling van de wet op de 
avondsluiting door de grote dis
tributiebedrijven zal over korte 
tijd een einde komen. Onderge
tekende heeft de voldoening 
hiertoe een initiatief te hebben 
genomen, door indiening van een 
wetsvoorstel dat reeds in Kom
missie eenparig werd aangeno
men. 

In deze sombere ekonomische 
toestand met zijn zwarte voor
uitzichten vallen de verhoogde 
sociale bijdragen als zware klap
pen op de hoofden van de zelf
standigen. Voor sommige zelf
standigen worden vanaf 1 januari 
1975 deze bijdragen met ca. 70% 
verhoogd. Zij bereiken ruim 
84.000 fr. met daarbij de bijko
mende ziekteverzekering, wordt 
dat haast 90.000 fr. I En spijts 
deze verpletterende bijdragen, is 
het hele sisteem van maatschap
pelijke zekerheid wankel. Voor 
het pensioenstelsel is de toe
stand onhoudbaar geworden en 
dreigt er failliet. 

Deze verhoogde bijdragen vallen 
te betalen in een periode van ver
minderde ekonomische aktiviteit. 
Dit kan tal van zelfstandigen 
noodlottig worden. Op een vraag 
van ondergetekende in dit ver
band antwoordde de minister : 
« Ik weet ook dat het bedrag van 
de bijdragen voor sommigen de 
grens van hun mogelijkheden 
heeft bereikt ». Welnu wij weten 
dat deze grens voor sommigen 
is overschreden ! 

Door een massaal protest moet 
dit aan de overheid duidelijk wor
den gemaakt. Tevens moet aan 
de openbare mening worden aan
getoond, dat de kleine en middel
grote bedrijven, die aan één mil
joen werknemers en ruim 600.000 
zelfstandigen een bestaan bezor
gen, in hun voortbestaan zijn be
dreigd. 

R. MATTHEYSSENS, 
Volksvertegenwoordiger. 

WET 
OVER DE 
VERPLICHTE 
AVONDSLUITINC 
DOOR DE 
VOLKSUNIE 
VERBETERD 

Toen op 24 jul; 1973 de wet op de verplichte avondsluiting 
werd goedgekeurd, hoopte heel de middenstand dat een groot 
deel misbruiken eindelijk uit de weg zouden worden geruimd 
Helaas spoedig werd de wet omzeild door grootwarenhuizen, 
die de kopers ertoe aanzetten de winkel te betreden vóór 
20 uur en dan rustig te blijven verder winkelen tot 21 uur of 
nog later. 

Reeds in 1973 diende Reimond Mattheyssens hiertegen een 
wetsvoorstel in. Mattheyssens hernam het voorstel in 1974 
mede ondertekend door Olaerts en Peeters en stelde voor 
« de winkel dient gesloten om 20 uur en de laatste klant 
dient om 20 u. 15 de winkel verlaten te hebben »... hiermede 
werden de onregelmatige en oneerlijke praktijken van de 
grootwarenhuizen uit de weg geruimd. 
Op donderdag 17 april heeft de Kamer van Volksvertegen
woordigers dit voorstel tot wet gemaakt 

DE MIDDENSTAND IS HET BEU ! 
Eerstdaags komt de middenstand 
weer op de straat. Weer wordt er 
gestaakt, weer wordt er betoogd. 
Waarom ? 
Wie de politiek van de regerin
gen die ons land de laatste jaren 
teisteren even nagaat, weet on
derhand wel dat deze betogingen 
en stakingen wanhoopskreten zijn 
tegen een steeds meer dreigend 
gevaar van ondergang en vernie
tiging. « De middenstand moet 
eruit ! » is een leuze die reeds 
veel regeringsploegen bezigen. 
Wie de programmawet van onze 
minister van Financiën nauwkeu
rig bestudeert, die leert zeer snel 
dat de toestand waarin de mid
denstand reeds enkele jaren ver
keert, en die reeds zo slecht 
was (denk aan vroegere stakin
gen en betogingen) nu drama
tisch Is geworden. Inderdaad, on
ze middenstander werd bedacht 
met een hele reeks nieuwe maat
regelen : 
1. Verzwaring van de sociale bij
dragen tot bijna 100.000 fr. per 
jaar ; 
2. Verzwaring van de fiskale 
druk door invoering van 27 % 
(jaja 27%) verhoging van de be
lastingen bij niet-vooraf-betaling. 
Iedereen weet dat de meeste 
middenstanders hun inkomen van 
hun boekjaar slechts maanden na 
het afsluiten van dit boekjaar be
komen (het bedrag van de laat
tijdige betalers en van de debi
teuren wordt ieder jaar groter en 

groter). Waarom dan deze zo 
strenge maatregel ? 
3. Kredieten worden ingekrom
pen ; 
4. BTW-administratie wordt ver
zwaard en aan het onrechtvaardi
ge boetensisteem is nog niets 
veranderd ; 
5. Uitblijven van een degelijke 
wet op de inplanting van groot
distributiebedrijven, 

6. Nog steeds werd geen enkele 
degelijke maatregel getroffen om 
de bedrijven in moeilijkheden te 
helpen of omscholing mogelijk te 
maken. 
7. De steeds maar groeiende ad
ministratieve rompslomp, waar 
geen enkel middenstander nog 
wijs uit geraakt. 
8. Hervorming prijzenkommissie 
blijft uit. 
9. Loon- en Inkomenspolitiek 
blijft uit. Gevolg : de kosten blij
ven stijgen en alle export wordt 
afgeremd. 
10. Medezeggenschap bij belang
rijke beslissingen komt er niet. 
11. Gewestplannen houden geen 
rekening met de moderne verels-
ten van de KMO, enz. enz. 

De zwarte lijst wordt steeds 
maar langer. De middenstand is 
het beu geworden... het is te be
grijpen. Maandag komt hij weer 
eens op de straat, helaas niet in 
blok, want de heilige partijge
bonden huisjes blijven recht 
staan., hoe lang nog ? Tot het te 
laat IS ? 
Hoe ook : onze Volksunieparle-
mentairen zullen er zijn. 
De Volksunie laat de middenstand 
niet in de steek I 

Paul PEETERS 
Volkvertegenwoordiger 

WETSVOORSTELLEN VOOR DE MIDDENSTAND 

Volksvertegenwoordiger 
Jef OLAERTS 

Door onze parlementairen werden de laatste maanden heel 
wat voorstellen naar voorgebracht teneinde de penibele situ
atie van de middenstand te verbeteren. 
Zo werden neergelegd : 
Voorstellen over de verplichte avondsluiting en overhulpver-
lening aan de bedrijven die in moeilijkheden verkeren (Rei-
mond Mattheyssens). 
Voorstellen aangaande de gelijkschakeling van de kinderbij
slagen van de zelfstandigen en van de loontrekkenden (WIm 
Jorissen en Bob Vandezande). 
Voorstellen betreffende een wijziging van de wetgeving inza
ke onderzoek naar de bestaansmiddelen in het pensioenregi
me der zelfstandigen (Wim Jorissen en Bob Vandezande). 
Voorstellen betreffende het rust- en overlevingspensioen van 
de zelfstandige arbeiders (Frans Baert). 
Voorstellen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen 
en betreffende het fiskaal statuut (Jef Olaerts). 
Voorstellen tot oprichting van een winkelfonds en het invoe
ren van belastingen op warenhuizen (Maurits Vanhaegendo-
ren). 
En eerstdaags een dertigtal wetsvoorstellen tot reorganisatie 
van de midenstand (Paul Peeters). 

' ^ / { A N D M 2 

26 APRIL 1975 
WIJ 7 

file:///ange


SOCMN. lom 

GEUIKE 
MNDBnUlSUGEN 

Woensdag 26 maart werd In de Senaat 
het voorstel tot gelijkschakeling van de 
kindervergoeding van de sektor zelfstan
digen met die van de loontrekkenden ver
worpen met 135 stemmen tegen 13. Alle 
partijen behalve de Volksunie stemden te
gen. Wim Jorissen verdedigde zijn voor
stel als volgt : 
Er zijn een reeks basiskosten die hetzelf
de zijn voor ieder kind. IMen zou bij de 
kindertoeslagen op twee wijzen tot een 
rechtvaardige verdeling kunnen overgaan. 
1. iMen zou aan iedereen hetzelfde bedrag 
kunnen uitkeren en er mee rekening hou
den dat degenen die het hoogste inkomen 
hebben toch meer terugbetalen langs de 
belastingen om dan degenen met een laag 
inkomen. 
2. Men zou de kindertoeslagen uitsluitend 
kunnen uitkeren op basis van het inko
men van de ouders in dalende orde, zodat 
de meer welvarenden minder zouden krij
gen en de rijksten zelfs niets. 
Beide stelsels zijn verdedigbaar. Het hui
dig stelsel is dat niet ! 

HUIDIG STELSEL ONRECHTVAARDIG 

Omdat men thans een bepaalde maat
schappelijke groep diskrimineert terwijl 
die groep niet de meest welvarende groep 
is in de maatschappij. 
Wel is het zo dat er rijke zelfstandigen 
bestaan en hier of daar ook nog wel een 
rijke boer doch de kleine zelfstandige en 
de kleine boer behoren tot de minst wel
varende groepen in onze huidige maat
schappij. Vandaar dat er elk jaar zo veel 
verdwijnen en gedwongen zijn over te 
schakelen naar een andere maatschappe
lijke groep. 

Is het niet al te gek, en sociaal gezien 
echt schandelijk, dat bedrijfsleiders met 
het statuut van bediende of hogere amb
tenaren waarvan het inkomen het miljoen 
per jaar te boven gaat en voor sommige 
bedrijfsleiders vaak zelfs meerdere mil
joenen kan bedragen, dat die een veel
voud als kindervergoeding voor het eerste 
kind trekken dan de kleine zelfstandigen 
of kleine landbouwers, waarvan het jaar
lijks inkomen geen 200.000 frank of zelfs 
geen 150.000 frank bedraagt. 
En no'chtans is dit het stelsel dat thans 
wordt gehuldigd. 

IVIEER SOCIAAL 

Wij geloven dat ons voorstel logisch is en 
sociaal meer dan verantwoord. 
Naar de geachte minister in de Kommis
sie voor Middenstand verklaarde zou ons 
voorstel 4 miljard per jaar kosten waar
van normaal de helft ten laste van de 
Staat zou vallen, de andere helft ten laste 
van de zelfstandigengroep. 
Indien de zelfstandigen als groep een blij
vend oercent zouden uitmaken zouden we 
aanvaarden dat die groep als groep zou 
mogen instaan voor de helft van de uit
gaven. Daar het echter een groep is die 
bestendig afneemt vinden we het niet 
logisch dat men én voor de pensioenen én 
voor de kindervergoedingen voor nieuwe 
voordelen steeds zwaardere lasten op die 
groep zou leggen. 
De nationale solidariteit zou hier moeten 
spelen. 
Zo men de uitgave, die ik pas voorstel 
voor 1976, gezien mijn amendement, niet 
zou kunnen dragen dan zou men het stel
sel kunnen herzien en de kindervergoe
dingen afhankelijk maken van het Inko
men zodat alleszins de sociaal minst-be-
goeden de hoogste bijdragen zouden uit
gekeerd krijgen. 

INVLOED OP GEBOORTECIJFER 

Wij menen echter dat een andere faktor 
speelt die maakt dat de Staat haar be
leidskeuze dient te herzien. De vrij kata-
strofale daling van het geboortecijfer 
moet worden afgeremd en stop gezet zo 
niet geraakt vroeg of laat heel onze maat
schappelijke zekerheid op losse schroe
ven. 
Wij zien daarvoor geen andere oplossing 
dan hulp voor die gezinnen die door gro
tere kinderlast een geringere maatschap
pelijke standing aanvaarden. Tenslotte zal 
de nood ons duidelijk maken dat zij uit
eindelijk door hun kinderen onze maat
schappelijke zekerheid later In stand zul
len houden. 
Waarom die noodzakelijke nieuwe politiek 
niet inluiden door een verhoging van de 
kindervergoeding van die maatschappelij
ke groep die thans ongelijk wordt behan
deld en sociaal gediskrimineerd ? 
Ons voorstel is die uitgave door de Staat 
meer dan waard. 

OPitiî s 

SOCIALE VERKIEZINGEN 
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SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN - ALGEMENE STRUKTUUR 

1-B/02 1 
O 

o 
in 

5 

WIJ 8 

Onderstaand overzicht geeft de algemene struk-
tuur van de sociale zekerheid voor zelfstandigen. 
Het wil slechts een eerste inzicht geven in dit deel 
van onze sociale wetgeving en alleen de belangrijk
ste zaken zijn in dit schema opgenomen. 

Onderworpenen 

Het zgn. « sociaal statuut der zelfstandigen » is 
van toepassing op iedere natuurlijke persoon die, in 
Belgiè en gewoonlijk gedurende ten minste 18 da
gen per jaar, een beroepsbezigheid uitoefent uit 
hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereen
komst of door een statuut is verbonden (zelfstan
digen) en het is eveneens van toepassing op iedere 
persoon die, in België en gewoonlijk gedurende 
ten minste 18 dagen per jaar, een zelfstandige m 
de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt 
zonder tegenover hem door een arbeidsovereen
komst te zijn verbonden (helper-zelfstandige). 
Op deze algemene regel bestaan uitzonderingen : 
bv de echtgenoot van de verzekeringsplichtige 
Sommige personen zijn slechts gedeeltelijk aan het 
sociaal statuut onderworpen : bv de geestelijken 
en de bejaarde zelfstandigen. 

Financiering 

Wie onderworpen is aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen heeft twee verplichtingen : 

— aansluiten bij een erkende sociale verzekerings
kas voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulp

kas ; 

— de driemaandelijkse bijdragen betalen aan deze 
Kas. 

De sociale bijdrage, die, in beginsel berekend wordt 
als een % op de bedrijfsinkomsten, omvat in feite 
vier bijdragen : voor de pensioenvorming, voor de 
gezinsbijslagen, voor de ziekteverzekering en voor 
de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. 
De sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen 
werken onder toezicht van het ministerie voor de 
Middenstand. Het beheer van het sociaal statuut 
der zelfstandigen is toevertrouwd aan het Rijksin
stituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstan
digen (RSVZ). 

Voordelen 

De pensioenen worden uitbetaald door twee orga
nismen : het gedeelte « renten » wordt uitbetaald 
door de Sociale Verzekeringskassen en het gedeelte 
« kosteloze voordelen » wordt uitbetaald door de 
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen 
(RRO) 

De gezinsbijslagen worden uitbetaald door de So
ciale Verzekeringskassen. 

De tussenkomsten van de ziekteverzekering worden 
uitbetaald door de ziekenkas naar keuze van de be
trokkene, evenals de uitkeringen voor arbeidsonge
schiktheid. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

Dat onderwerp werd in nummer 15 van 
« Wij » (12-4) behandeld door M.M., Op-
oeteren. Die dan nog gelijk heeft op de 
ganse lijn. 
Het Algemeen Verbond van Vlaamse Sin-
dikaten kent van nabij de monopolisering 
van de kleurvakbonden en tracht dan ook 
die monopolisering te doorbreken omdat 
het AVVS iedere dag ermee gekonfron-
teerd wordt. Bij gelegenheid van de ko
mende sociale verkiezingen tracht het 
AVVS daaraan deel te nemen (wat via de 
radio werd bekendgemaakt). 
Reeds kwamen enkele weigeringen terug, 
die zich beroepen op art. 12, wat voorziet 
dat de representatieve werknemers-orga
nisaties lijsten van kandidaten mogen 
voorleggen aan de werkgever. 
Natuurlijk zijn er ook bedrijven waar bij 
de kandidatenlijsten eveneens een lijst 
van het AVVS werd gepubliceerd. 
De kans om de arbeiders weer vast te 
spijkeren aan het ACV-ABW of ACLVB 
waarover M.M. het in zijn schrijven heeft 
is naturlijk zeer groot doch dat kan veran
deren, maar de werknemers moeten dat 
natuurlijk zelf willen. 
Moesten alle Vlamingen konsekwent zijn, 
Vlaanderen ware reeds lang aan ons. 
Laten wij maar even een berekening ma
ken. De VU had bij de vorige verkiezingen 
een 550.000-tal kiezers waarvan toch ten 
minste een 300.000-tal werknemers. De 
meesten daarvan zijn ook aangesloten bij 
een van de traditionele kleurvakbonden. 
Terwijl zij voor hun eigen Vlaamse instel
lingen de schouders ophalen, en klagen 
anderzijds het gebrek aan van dergelijke 
instellingen. 

Voor de komende sociale verkiezingen 
bereidt het AVVS een kampagne voor. Wie 
aan de bestaande toestanden een einde 
wil helpen maken neme kontakt met een 
van de gewestelijke AVVS-sekretariaten 
die dan de plaatselijke sekretariaten zal 
mededelen. 

Centraal sekretariaat : St-Bernardsesteen-
weg 424, 2020 Antwerpen ; AVVS, Vlaam
se Kaai 68, 9000 Gent ; De Smet de Naey-
erlaan 158, 1090 Jette-Brussel ; Mosseler
laan 115-19, 3600 Genk ; Leopold lll-laan 
35a, 8500 Kortrijk. 

Lode van het A W S 
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NA HET 
ARRONDISSEMENTEEL 
KONGRES 
TE ANTWERPEN 

Het belang van het arrondissementeel kongres dat zaterdag 19 en zon
dag 20 april in Antwerpen gehouden werd, reikt verder dan de gren
zen van het arrondissement. De Volksunie in haar geheel kan er haar 
voordeel bij doen. 
Om die mening te staven volstaat het te verwijzen naar de standing 
van de rapporten en van de debatten, en naar de konkiusies die in de 
drie afdelingen, en vervolgens door de plenaire kongresvergadering 
zijn goedgekeurd. 
De behandelde onderwerpen hadden betrekking op de Universiteit Ant
werpen, op de gewestplannen Antwerpen en Turnhout (dit laatste In 
de mate waarop het betrekking heeft op het Antwerpse arrondisse
ment), en op de uitbreiding van de Antwerpse haven. 

Wat de Universiteit betreft, 
bracht het arrondissementeel 
kongres een nieuwe idee op de 
voorgrond, waarover in de naas
te toekomst alle betrokken mi
lieus in heel Vlaanderen zich zul
len dienen te beraden. Het gaat 
over een formule waarin alle 
thans bestaande Universiteiten 
en universitaire centra In Vlaan
deren een zekere vorm van Inte
gratie zouden gaan nastreven, In 
het raam van één universitaire 
Instelling voor Vlaanderen. Hier
mee wordt niet aangestuurd op 
een gelijkschakelende eenvormig
heid en versmelting, maar op een 
verruimde taakverdeling in een 

samenhangend verband. Een op
vatting, die in andere landen voor 
het ogenblik haar weg maakt, is 
aldus bij een ruim Vlaams pu
bliek aanhangig gemaakt. 

AANMANING TOT 
VERDER ONDERZOEK 

Het tweede kongresthema — de 
gewestplannen — leidde, zoals 
verwacht, tot een konfrontatle 
van opvattingen over de toe
komst van het vliegveld van 
Deurne, en over de al dan niet 
uitdrukkelijk overwogen aanleg 

EEN JUWEEL-MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

UEREI,ST & PUCKJ^ERT 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAC - VERDAL 

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

van kanalen en dokverbindingen 
in het arrondissement Antwer
pen. Hierbij sloot de derde kom
missie aan, die de uitbreiding 
van de Antwerpse haven op de 
Linker Oever onderzocht, meer 
In het biezonder wat de bestuurs
rechtelijke gevolgen hiervan aan
gaat voor Antwerpen-Stad en het 
Waasland. 
In al die gevallen — ook als de 
Waaslandse vrienden zich met dit 
debat bemoeiden — bleek de 
wenselijkheid In de toekomst de 
zaken ten gronde te bestuderen. 
De Volksunie zal zoals steeds 
een milieubewuste partij zijn. Be
houd van het natuurlijke leefmi
lieu hoeft niet te leiden tot de af
remming van de grootste Vlaam
se groeipool die Antwerpen Is 
en blijft, en ook In de toekomst 
zal zijn. Er waren op het kongres 
duidelijke meerderheden voor 
het behoud van het vliegveld van 
Deurne. Tevens bleek dat de 
Volksunie In de toekomst van 
dichtbij de technische ontwikke
ling moet blijven volgen inzake 
luchtvaart (vliegtuigen én lucht
havens). De rechttrekking van de 
Bocht van Bath, de bouw van het 
Baalhoekkanaal in het scheppen 
van een samenhangend bestuur
lijk raam voor de havenultbrel-
ding op de havenultbreiding op 
de Linkerover werden zonder 
moeite door het Kongres aan
vaard. Aan de Waaslanders zullen 
eerstdaags echter klare antwoor
den moeten gegeven worden over 
de vorm en de demokratische 
legimitatle ervan. 

MEER MANKRACHT VEREIST 

Tot zover enkele bedenkingen 
over de inhoud van het Kongres. 
Er dient onderstreept dat in het 
arrondissement Antwerpen tal
rijke krachten konden ingescha
keld worden bij de voorbereiding 
van het kongres, en dat de basis
leden van de Volksunie die het 
wensten, zich onbeperkt konden 
uitleven in het debat en in de 
amendering. De voorzitter van 
het Kongres, arrondissements
voorzitter Oktaaf l^eyntjens, de 
sektievoorzltters Doevenspeck, 
Bergers en Coveliers, en verder 
Hugo Schiitz, Anita Viaene, l\/lau-
rits Coppieters, André De Beul 
en talrljl<e anderen, hebben een 
merkbare Inbreng gedaan. Het 
bewijs Is geleverd dat de Volks
unie geen lijdzaam organisme Is, 
dat alleen van de top uit geeste
lijk kan geaktlveerd worden. Op 
arrondissementeel vlak zijn tal
rijke krachten aanwezig, die In 
de toekomst duidelijker tot ui
ting dienen te komen. 
Dan is het echter ook wenselijk 
dat in de toekomst nog meer 
mankracht beschikbaar Is dan vo
rig weekeind te Antwerpen Die 
gevolgtrekking mocht In deze na
beschouwing niet ontbreken 

HEKTOR DE BRUYNE 

...EEN NIEUWE ABONNEE 

WERVEN ! 

(Vanaf 1 mei tot eind '75 : 335 F 

vanaf 1 juni tot eind '75 : 300 F) 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
VUJO (Arr.) 

Dia-montage - Nationalisme en 
Federalisme » -door volksvert. J. 
Vandemeulebroucke op 28 april te 
20 u. in bovenzaal, Biljart Palace, 
Koningin Astridplein te Antwer
pen. 

IN MEMORIAM 
VU-arr. bestuur en raad betui

gen hun innige deelneming 
— aan hun geachte arr. raadskol-
lega en afd. selcr. Deurne, dhr 
Carlo De Ridder en achtbare fa
milie, bij het overlijden (18-4-75) 
van zijn beminde echtgenote me
vrouw De Ridder-Goyvaerts R. 
— aan hun geachte afdelings-
voorz. (afd. Kapelien-Hoevenen), 
dhr Victor Lenaerts, en achtbare 
familie, bij het overlijden (15-4-75) 
van zijn ijeminde echtgenote me
vrouw Lenaerts-Zels C. 
— aan mevr. C. Thissen-Daems en 
kinderen (Stabroek) bij het over
lijden (11-4-75) van haar echtge
noot (en vader) Constant Thijs-
sen, ons trouw afdelingsbestuurs-
lid van VU-Antwerpen-stad. 

KNS-VOORSTELLING 
Traditiegetrouw brengen de 

Antwerpse KNS-akteurs een jaar
lijkse opvoering voor VU-arr. Ant
werpen. Voor de opvoering van 
de muzikale klucht « Trijntje van 
Saardam », op dinsdag 27 mei 
e.k. te 20 u. (KNS-Antwerpen), is 
het zodoende geraadzaam en 
sterk 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. 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Kaarten voor het 38ste Vi. Nat. 

se! Halt ! » kunt u nog besteilen 
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). 

DOSFELINSTITUUT + VVM 
Op 26 april richten wij te Bras-

schaat een nationale kaderdag in 
voor het arr. Antwerpen. Het pro
gramma omvat volgende onder
werpen : « De toekomst van de 
VU » met als spreker sen. M. Cop-
pieters en « Het Europa der vol
keren « door volksvert. W. Kuij-
pers. De kursusleiding berust bij 
Johan Beke, stafmedewerker van 
het Dl. Plaats : Gemeentelijke 
Feestzaal, Door Verstraetelei 48. 
Aanvang te 10 u. en einde voor
zien rond 17 u. Gelegenheid voor 
middagmaal aan 115 fr. Inschrij
vingen vooraf (zeker nodig indien 
u het middagmaal wenst te ge
bruiken) bij : Dosfelinstituut Ant
werpen, Bob Loete, St-Laureisstr. 
89, 2000 Antwerpen, tel. 37.61.08 
of bij Decleir H., de Borrekenslei 
74, Brasschaat, tel. 51.72.51. Wij 
rekenen erop dat talrijke kaderle
den en toekomstige kaderleden 
aanwezig zullen zijn. Ook andere 
belangstellenden hartelijk wel
kom. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr., Wetstr. 
1?. Antw. van 9 tot 16 u. 30 en 
on maandag tot 19 u. Elke maan
dag treft u er een volksvert., sen. 
en prov. radslid aan van 16 tot 
19 u. 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

In de afdeling op donderdag 26 
juni .Kandidaturen moeten binnen 
zijn (schriftelijk) op het sekr. der 
afdeling vóór 31 mei a.s. 

KONTAKTBLAD 
Het afdelingsblad van de maand 

april wordt dit keer op het Kiel 
in alle bussen gestoken. 
KOO 

Problemen betreffende KOO 
Antw. Stad kunnen samen met on
ze afgevaardigden De Laet en De 
Boel onderzocht worden. Gelieve 
hiervoor een afspraak te maken : 
De Laet, 38.66.92 of De Boel, 
33.97.90. 

BERCHEM 
KNS-VOORSTELLING 

Ingericht door het arr. bestuur 
Antwerpen op 27-5 (dinsdag) in 
KNS-Antwerpen. Opgevoerd wordt 
« Trijntje van Saardam «. Bestel 
nog spoedig uw kaarten. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Op zondag 25 mei in het Ant
werps Sportpaleis, onder het mot
to « Brussel Halt ! ». Nog prima-
kaarten — eerste rijen aan 150 fr. 
— te verkrijgen bij afd. penningm. 
André Filliers, Statiestr. 9, Ber-
chem (tel. 39.24.28). 

^ W l ïï^f 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koniogenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39 .25 .82 

M A A N D A G GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

BOOM 
DOE MEE 

In onze gemeente wordt milieu
bescherming totaal verwaarloosd. 
Het VU-bestuur verwerpt met 
klem de inplanting van het open
luchtzwembad in het park en de 
bomenmoord in de s'Heerenbaan. 
Wij sluiten ons aan bij de aktie-
groep « Leefmilieu ». Verschillen
de protestakties worden gepland. 
Doe mee, het is de hoogste ti jd. 
VERKIEZINGEN 

Op donderdag 29 mei van 20 tot 
22 u. in lok. Nele, Antwerpsestr. 
378 (H. Hart-kerk). Iedereen wordt 
persoonlijk uitgenodigd. Voor kan
didatuurstelling kunt u terecht bij 
sekr. R. Boeynaems, zelfde adres. 

BORGERHOUT 
KNS-VOORSTELLING 

Bestel nu uw kaarten bij ons 
arr. bestuurslid Hugo Andries, 
Turnhoutsebaan 116, tel. 36.59.67. 
DIENSTBETOON 
Dienstbetoon van mandataris Hu
go Andries elke eerste woensdag 
in het lokaal van de Vlaamse ge
pensioneerden is enkel geldend 
voor de leden van het VVVG ; 
voor soc. dienstbetoon voor de 
VU-leden kunt u met hem kon-
takt opnemen elke zaterdag van 
11 u. 30 tot 12 u. 30 op het adres 
Turnhoutsebaan 116, tel. 36.59.67. 
Zo mogelijk delen wij ook de uren 
mede waarop de andere mandata
rissen kunnen bereikt worden. 

BRASSCHAAT 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

We denken nu al aan de vol
gende gemeenteraadsverkiezin
gen en stellen ons programma 
op. Hebt u belangstelling ? Neem 
dan kontakt op met onze bestuurs
leden en wellicht kunt u mee
werken in een van onze studie
groepen. Bv. financieel en ekono-
misch beleid, ruimtelijke orde
ning en openbare werken, maat
schappelijke en gezinswerken 
(ook KOO), onderwijs, jeugdwerk, 
kulturele aangelegenheden. 

DIENSTBETOON 
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-Belaië, 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 
Halt of Brussel valt ». Sekr. Wim 
Duys, Abelelaan 9, tel. 85.53.98. 

EKEREN 
DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen staan steeds 
bereid om u te helpen : Alfons 
Bollen, schepen, Koekoekl. 7, tel. 

64.49.43 ; Maurits Van Tongerloo, 
gemeenteraadslid, Leliënl. 62, tel. 
64.55.14 ; Lode Van Vlimmeren, 
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel. 
64.41.48 ; Veerie Thyssens, KOO-
lid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Op zondag 25 mei in het Sport

paleis om 14 u. 30. Kaarten kan u 
bekomen op het ANZ-sekr., Vrij
heidstr. 30-32, Antwerpen, tel. 
37.93.92. 
KNS-VOORSTELLING 

Op dinsdag 27 mei te Antwer
pen, ingericht door het arr. be
stuur van VU-Antwerpen, om 20u. 
Kaarten te verkrijgen op het VU-
Stadssekr., Wetstr. 12, Antwer
pen, tel. 36.84.65. Nadere Inlich
tingen hieromtrent steeds te be
komen op het VU-sekr., Geesten-
spoor 72, Ekeren, tel. 41.04.41. 

HERENTHOUT 
BESTUURSHERNIEUWING 

Voor einde mei gaat voor onze 
afdeling de bestuursvernieuwing 
door. Mogen wij de leden die 
zouden geïnteresseerd zijn voor 
het opnemen van een bestuurs-
funktie, verzoeken tijdig naam en 
adres op te geven aan één onzer 
bestuursleden. Slechts tijdig in
gediende kandidaturen komen in 
aanmerking. 

IJZERBEDEVAART 
Zoals telkenjare gebruikelijk Is 

richten wij ook dit jaar een auto
car in voor een tweedaagse reis 
naar de IJzerbedevaart. Er blijven 
nog slechts 5 plaatsen beschik
baar. Geïnteresseerden kunnen 
nog inschrijven tot uiterlijk 15 
mei aan de prijs van 300 fr. bij 
Desire Wouters, Vonkstr. 32. 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

In Vlaams-nationaal Centrum, 
Steynstr. 85 : alle woensdagen 
van 18 tot 18 u. 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crick 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. 

HOOGSTRATEN (Kant.) 
KANT, UITBOUW 

Enkele nieuwe kaderleden wer
den bereid gevonden om mee te 
werken in Hoogstraten, Rijkevor-
sel en Merksplas. Om de werking 
te bespreken wordt een ledenver
gadering gehouden op 30 april in 
café Welkom te Minderhout. Sen. 
Wim Jorissen zal er het woord 
voeren, zijn 20-jarige ervaring als 
organisator van de partij, zal de 
Noorderkempen zeer dienstig zijn, 

KAPELLEN-HOEVENEN 
ROUW 

Bij het overlijden van ons trouw 
medelid mevr. Celestina Zeis, 
echtgenote van onze geachte afd. 
voorz. Victor Lenaert, betuigen 
wij hem en de achtbare familie, 
onze innige deelneming. 

KONTICH 
REDAKTIEVERGADERING 

Morgen zondag 27 april te 10 u. 
15 ten huize van F. De Beukelaer. 
Opstellen van • Wij in Kontich ». 
Teksten klaar a.u.b. 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Gaat door op dinsdag 6 mei in 
lok. Alcazar. Kandidaturen moeten 
uiterlijk op maandag 28 april toe
komen op het sekr. Aansluitend 
op deze verkiezing organiseert het 
bestuur het jaarlijks ledenfeest. 
WENSEN 

Wij begroeten met veel vreug
de Michael, flinke zoon voor Lut-
gard en bestuurslid Hugo Onzia. 

Herstelwensen voor mevr. P. 
Hanssens, één van onze trouwste 
leden, die al een paar weken in de 
Mortselse St-Jozefkliniek verblijft. 
Alice, terug vlug thuis in de Kei-
zershoek ! 

En tenslotte een hartelijk profi
ciat voor Albert Pegg, één van de 
steunpilaren van Kontich Basket, 
en Sabine Verbeeck, dochter van 

KflLCnDCR 
APRIL 
26. 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. 

26. Brasschaat : VVM & Dosfelinstituut. Kaderdag van 10 tot 
tot 17 u. in de Gemeentelijke Feestzaal, Door Verstraete
lei 84. Inl. en inschr. bij Bob Loete, St-Laureinsstr. 89, 
Antwerpen (031/37.61.08). 

26. Nijlen : Spreek- en diskussie-avond over de fusies der 
gemeenten met volksvert. Joos Somers. Begin 20 u. 

26. Herenthout : Gespreksavond met Nelly Maes om 20 u. 
in lok. De Nieuwe Kroon, Markt. Zij zal handelen over 
de huidige politieke konstellatie en haar indrukken weer
geven over het land van Mao. Diskussie volgt. 

26. Herentals : Frans-Vlaanderen-avond : dia-, voordracht
en verbroederingsavond. Inrichting VUJO arr. Turnhout. 
In het cafetaria Scheppersinstituut, St-Jansstr., om 20 u. 

27. Merksem : Vrouwen van Vandaag organiseren een ge
leide wandeling door het Peerdsbos. Afspraak om 14 u. 
30 aan de Melkerij. 

28. Antwerpen : VUJO-Antwerpen & arr. Diamontage « Na 
tionalisme en Federalisme » door volksvert. J. Vande
meulebroucke, om 20u in Biljard-Palace, Kon. Astridplein. 

28. Antwerpen : Arr. bestuur. 
30. Minderhout : Ledenvergadering kant. Hoogstraten in ca

fé Welkom bij A. Wlllaerts, Dorp. Spreker : sen. Wim 
Jorissen. 

MEI 
3. Broechem : Bal van de Burgemeester in Veiling der 

Kempen, om 20 u. 30. Orkest : Hummel-Bummel. 
4. Hoboken : Willem De Meyer-namiddag ingericht door 

VI. Kulturele Kring Jan Peeters, om 14 u. 30 in zaal Mo
lenhof, St-Bernardsestwg 669. Inkom gratis. 

4. Vorst : Afdelingsbestuur. 
5. Lier : Vuva-vergadering, om 20 u. 30. 
6. Hoboken : Afdelingsbestuursverkiezingen in VI. Nat. 

Centrum van 20 tot 22 u. (Steynstr. 85). 
6, Kontich : Afd, bestuursverkiezing in lok. Alcazar, aan-

• sluitend ledenfeest. 
8. Mortsel : Ledenwandeling langs de Netevallei. 
8. Antwerpen : Wandeling in Limburgse Kempen. Vertrek 

om 9 u. aan parking Ooststatie. Inl. VU-sekr. Stad Antw. 
8. Deurne : Arr. raad Antwerpen, 20u.30, lok. Alcazar. 
7. Geel : 11de Meinachtbal VU-arr. Turnhout, Gemeentelijke 

Feestzaal. 
7. St-Kat.-Waver : Arr. üestuur ten huize Joos Somers, 

om 20 u. 30. 
10. Kontich : Optreden van de groep « Den Drugen Heirink » 

om 20 u. in lok. Alcazar. 
10. Wijnegem : VU-2de Reinaertbal, 21 u., in De Schuur, 

Wommelgemsestwg 16A. Toegang : 50 fr, 
11. Lier : Wandeling Nederviersel, 16 km. Vertrek om 13 u 

30 aan het stadhuis. 
12. Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
13. St-Kat.-Waver : Dagelijks bestuur in lok. In de Wereld. 
15. Borgerhout : Bestuursverkiezing in de Nieuwe Carnot. 
15. Turnhout : Arr. raad. 
15. Hove : Bestuursverkiezing van 19 u. 30 tot 21 u. 30. Alle 

kandidaten ontvangen tijdig de nodige inlichtingen. 
16. Duffel : Arr. raad in het Gildenhuis, om 20 u. 30 stipt. 
16. Borgerhout : Bezoek aan de Antwerpse Poesje. Vertrek 

om 19 u. 45 aan Brabo, Grote Markt. 
22. Dessel : Arr. bestuur bij H. Draulans. 
23. Kontich : VUJO-kleinkunstavond met Jan de Wilde, om 

20 u. in zaal Pronkenborg (Kontich Kazernen). 
25. Antwerpen : Vlaams-nationaal Zangfeest. 
25. Hoboken : Werftocht (wijk Berkenrode). Verzamelen om 

10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85. 
27. Antwerpen : Arr. KNS-voorstelling « Trijntje van Saar

dam », om 20 u. in KNS. Bestel uw kaarten, tel. 36.84.65 
VU-stadssekr., Wetstr. 12. 

onze oud-voorz. Marcel Verbeeck, 
die op vrijdag 2 mei in het huwe
lijk treden. 

LIER 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Kaartenverkoop en inschrijvingen 
voor verplaatsing met autocar 
(25 fr.) bij Frans Van Pelt, Voet-
balstr. 27. 

LIER 

VAN ROY MARCEL 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Het bureel is open elke maan
dag, dinsdag en donderdag van 14 
tot 16 u. Woensdag van 16 tot 
19 u. Alle inlichtingen tot over
schakeling kunt u krijgen op het 
bureel, BÏeekstr. 6, Mechelen of 
bij Emiel Vanlangendonck, Cle-
menceaustr. 59, St-Kat-Waver. 
Tel. 015/21.66.12. 

MERKSEM 
AFDELINGSAKTIVITEITEN 

7 mei : bestuursvergadering ; 
13 mei : vergadering Vrouwen 
van Vandaag ; 21 mei : kernverga
dering ; 29 mei : Vujo-kernverga-
dering ; 30 mei : afdelingsbe
stuursverkiezing. Alle leden hou
den deze laatste datum vri j . Al 
deze aktiviteiten gaan door in het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, 
waar men op deze data ook kon-
takt kan nemen voor dienstbetoon. 
SPAARKAS TIJL 

De maandelijkse ledenvergade
ring zal plaats vinden op dinsdag 
6 mei te 20 u. 30 in VI. Huis Tijl. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

We willen de geïnteresseerden 
aanraden niet te talmen met het 
aanschaffen van de nodige toe-
gangskaarten die ter beschikking 
zijn in Vlaams Huis Tijl, tegen 
200, 150, 100, 75 en 50 fr. Zij kun
nen eveneens besteld worden bij 
Jan Vinken, Akkerbouwstr. 71, tel. 
45.49.13. 
PROPAGANDA 

Personen die zich zouden willen 
bezig houden met propaganda, on
der alle vormen, op plaatselikj 
vlak, worden vriendelijk verzocht 
zich kenbaar te willen maken aan 
het sekr., tel. 46.02.79 of met 
Omer Stevens, tel. 45.25.17. Hier
bij wordt vooral aan de jongeren 
gedacht. 

WIJ lO 
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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. 

MORTSEL 
DIENSTBETOON 

Men neme kontakt op 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 
KNS 
We beschikken over kaarten van 
eerste en tweede rang (200 en 
100 fr.). Schrijf spoedig in bij 
Luc Deheusch. 

NIJLEN 
DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 10 tot 12 
u. in TAK Lier, Kerkstr. 3, evenals 
de 3de maandag van 20 tot 21 u. 

Bijkomend dienstbetoon voor de 
belastingsbrieven : iedere zater
dag van 10 tot 12 u. bij Achiel 
Van Tendeloo, Statieplein 2E, tel. 
031/81.81.32. 

NIEL-SCHELLE 
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. 

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. 

RANST 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Op zondag 25 mei (Sportpaleis 
Antwerpen). Nog enkele kaarten 
beschikbaar van 50 en 100 fr. bij 
ons afd. sekr., Valkenl. 24 (tel. 
85.58.18). Schrijf tevens in voor 
de verplaatsing per autocar, op 
ditzelfde adres. 

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. 

WOMMELGEM 
KNS-VOORSTELLING 

Op dinsdag 27 mei te 20 u. 
« Trijntje van Saardam ». Kaarten 
vanaf 30 fr. tot 250 fr. Mogelijk 

voor de « goede » plaatsen reeds 
te laat. Vlug bellen naar sekr. VU-
stad, 36.84.65 of sekr. VU-Wom-
melgem, 53.86.68. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Kaarten verkrijgbaar op het VU-
sekr., Welkomstr. 116, 53.86.68. 
116, 53.86.68. 

Maar dan moet u ook mee met 
de autocar die door het IJzerbe-
devaartkomitee van Broechem 
wordt ingelegd. Prijzen der plaat
sen : 50, 100 en 150 fr. 

WUUSTWEZEL 
ROUW 

Afd. en bestuur VU-Wuustwezel-
Loenhout, betuigen hun innige 
deelneming en diep medevoelen, 
bij het overlijden (10-4-75) van 
mevr. M.T. Van Dijck, moeder van 
onze geachte medeleden Lode en 
mevr. Van Dongen-Van Dijck en 
kinderen. 

BRABANT 
BRABANT 
DOSFELAKTIVITEITEN 

12, 15, 20 en 22 mei : Voorbe
reiding gemeenteraadsverkiezin
gen '76 in het Sociaal 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. 

BRUSSEL (Aggl.) 
NAAR HET ZANGFEEST 
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. 

ASSE (Fed.) 
RAAD DER AFDELINGEN 

Dinsdag 15 april ging te Asse 
een raad der afdelingen door. Be
sloten werd, na het horen van het 
financieel verslag door Lode Ple-
tinckx, ruimte af te huren m een 
publiciteitsblad. Door arr. voorz. 
Rom De Craen werd de diskussie 
samenvoeging van gemeenten en 
gemeenteraadsverkiezingen '76 in
geleid en enkele richtlijnen aan 
de afdelingsafgevaardigden door
gegeven. Werden verder nog be
sproken : de uitbreiding van het 
soc. dienstbetoon en aktievoering 
tegen de Brusselse bedreigingen 
in onze federatie. Tenslotte gaf E. 

Keymolen een verslag van een 
bijgewoonde Dosfelkursus over 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
De vergadering werd voorge
zeten door gevolmachtigde M. Van 
Liedekerke en bijgewoond door 
volksvert. Valkeniers, prov. raads
lid Kiesekoms, fed. raadsleden De 
Schrijver, De Bels en fed. sche
pen Van Dooren. 
FEDERATIERAAD 

Woensdag 30 april om 19 u. (!) 
in het gemeentehuis van Asse. 
Mogen wij dit keer van elke afde
ling een waarnemer verwachten? 

DiEST (Kant.) 
DIENSTBETOON 

Op volgende adressen in 't kant. 
is men altijd welkom : gemeente
raadslid Renaat Rijnders, Bloe-
menl. 35, Diest ; gemeenteraads
lid Raymond Van Gompel, Eikelen-
bergstr. 25, Molenstede ; schepen 
Dirk Van de Weyer, Langenberg 
30, Molenstede ; schepen Marcel 
Gemoets, Vesting Noord, Scher-
penheuvel. Volksvert. W. Kuijpers, 
Swertmolenstr. 23, Herent. 

GRiMBERGEN-BEIGEM-
HUMBEEK 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Heeft plaats op 25 mei. Be
spreek nu reeds uw plaatsen bij 
de bestuursleden of bij Fr. Hau-
waerts, Berkenl. 100, tel. 251.56.77. 
Plaats en vervoer inbegrepen : 

150 fr. volwassenen, 100 of 50 fr. 
jeugd en studenten. 

LEUVEN (Arr.) 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

In het arr. Leuven zijn vele afde
lingsbestuursverkiezingen ge
pland. De afdelingen Tremolo, Ter-
vuren, Budingen, Heverlee, Duis-
burg. Herent en Bertem deelden 
de datum van de verkiezingen 
mee aan het arr. bestuur. Intussen 
kwam ons ook ter ore dat de af
delingen Kessel-Lo, Wilsele, At-
tenrode, Lubbeek, Leuven en Bou-
tersem aan de organisatie ervan 
werken. 

LEUVEN 
VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 

Op 22 mei houdt sen. Rob Van-
dezande een speciale zitdag voor 
de gepensioneerden, tussen 20 en 
21 u., in café Den Engel, Grote 
Markt, Leuven. Ook op 19 juni 
en 18 september houdt onze sen. 
er zitting voor de gepensioneer
den. 

LIEDEKERKE 
ZANGFEEST 

Opnieuw gaat onze afdeling met 
de bus naar het Zangfeest op zon
dag 25 mei. Nu reeds kan inge
schreven worden bij de bestuurs
leden en in het Soc. Centrum. 200 
fr., bus en zitplaats (100 fr.) inbe
grepen. 

IflLinDCR 
APRIL 

26. Schepdaal : Bal van burgemeester-volksvert. dr Jef Val
keniers in zaal Select, Ninoofsestwg (Station), om 21 u. 

28. Kessel-Lo : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
29. Tremelo : Afdelingsbestuursverkiezingen. 

MEI 

5. Leuven : Arr. bestuur. 
8. Planning zoekenfonds. 
9. Zoutleeuw : Kant. raad. 

12. Herent : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
14. Landen : Leuven-Noord, kant. vergadering. 
15. Heverlee : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
15. Duisburg : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
15. Attenrode : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
22. Herent : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
22. Lubbeek : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
23. Bertem : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
30. Leuven : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
30. Boutersem : Afdelingsbestuursverkiezingen. 

ST-KAT.-LOMBEEK 

ONS OUDSTE LID 

Vrijdag 11 april werd in onze 
afdeling ons oudste lid Benoit 
Meyts gevierd. Nogmaals harte
lijke gelukwensen vanwege be
stuur en leden ! 

BESTUURSVERKIEZINGEN 

Voor Ternat, Wambeek en Lom
beek op 2 mei a.s. in zaal Uilen
spiegel, Kerkstr. 24, St-Kat.-Lom-
beek. 

TIENEN 
WIE ? 

Wie heeft tijd en energie om 
zich aan te sluiten bij de propa-
gandaploeg voor Tienen ? Je kan 
kontakt nemen met Willy Kuij
pers, Swertmolenstr. 23, 3020 He
rent, tel. 016/22.96.42. 

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. 

DE GEBREKKIGE INVESTERINGEN EN HET VERLIES AAN TEWERKSTELLING 
IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN... 

TE PESSIMISTISCH ? 

Op 19 april 1972 interpelleerden 
we staatssekretaris D'Hoore 
(Streekekonomie) over het gebrek 
aan dinamisme vanwege de rege
ring inzake de te versnellen wel
vaartsontwikkeling in het ooste
lijk deel van het arr. Leuven. 
Wij hebben er dan op gewezen 
dat het arr. Leuven, hét pendel
gebied is ten voordele van de 
Brusselse kapitaalsmachten. In 
cijfers uitgedrukt (gegevens van 
1967) betekende dit dat het ge
middeld fiskaalinkomen voor het 
Rijk per inwoner 40.000 fr. per 
jaar bedroeg en voor het ooste
lijk deel van het arr. Leuven nog 
geen 24.000 fr. Dit betekent dat 
de inwoner van Oost-Leuven per 
jaar meer dan 15.000 fr. per jaar 
derft ten gerieve van hen-die-dich-
ter-bij-de-zon wonen. 
In het totaal verliest het Hage-
land op deze manier méér dan 
twee miljard loon-inkomen per 
jaar. Wij hebben toen aangetoond 
dat de investeringen in het arr. 
Leuven te eenzijdig waren en 
vooral betrekking hadden op de 
montage-aktiviteit en op vrouwen
arbeid. De magere bezetting van 
de industrieterreinen waren en 

zijn voor ieder kontroleerbaar. Bo
vendien slorpten de buitenlandse 
projekten haast 75% van de in
vesteringen op voor dat jaar. En 
over de periode 1959-1969 kregen 
wij van de fameuse expansiewet
ten slechts 1,15% van de totale 
rijksinvesteringen, terwijl onze be
volking (400.000 inw.) 4% van het 
Rijk uitmaakt. De investering per 
hoofd lag meer dan 40% beneden 
het rijksgemiddelde. Zo werden er 
slechts 10 nieuwe werkgelegen-
heden geschapen per 1.000 inwo
ners. In het Rijk noteerden we 
voor dezelfde periode 1959-1969 
23 nieuwe werkgelegenheden per 
1.000 inwoners. 
Daarenboven haalden we aan dat 
40% van onze aktieve bevolking 
buiten het arr. werkt, en dat on
geveer 15% hiervan meer dan 3 
uur reistijd per dag • boekt ». 

Wij stelden tevens het feit vast 
dat de regering niet onwetend 
kan geweest zijn van de proble
men binnen het arr. Leuven, in
derdaad, in de 12 na-oorlogse re
geringen telden we een 22-tal 
Leuvenaars, waaronder de heer 
Eyskens die een viertal keren 
eerste-minister geweest is. 

EN NU ? 

Op 19 februari 1975 ben ik dan 
tussengekomen bij de begroting 
Ekonomische Zaken en heb dezelf
de tekst van mijn interpellatie 
van 1972 voorgelezen ! De kolle
ga's uit het arr. knikten nu allen 
instemmend 1 Bij het einde van 
het voorlezen heb ik dan ook ge
zegd dat het dezelfde tekst was 
van 1972 op enkele details na. 
Ik heb dan ook aangetoond dat de 
achteruitgang veel sneller verlopen 
was sedert 1974. Het werkloos
heidscijfer is in Vlaanderen voor 
dat jaar met 30,6% gestegen ; 
in Wallonië met 17,7%, maar in 
het arr. Leuven met 40% ! 

De investeringen in Brabant daal
den in 1974 met 27% ; voor de 
rest van het Rijk lag dat maar op 
6,4%. Achteraf heb ik dan via 
een parlementaire vraag inzage 
gekregen van de reeks nieuwe be
drijven en sluitingen lopende over 
de periode 1960-einde 1974. (Dit 
zijn 15 jaar die onderhevig ge
weest zijn aan de bijzondere wet
ten op de ekonomische expansie). 
Het resultaat is niet zo dende
rend : wij tellen ongeveer 3.200 
verloren werkplaatsen en zowat 
7.000 nieuwe werkplaatsen. De 
overbrengingen worden meestal 

aangerekend als « nieuwe » werk
plaatsen ; ook dit fabeltje dient 
opgeruimd te worden. Het gaat 
hier over 900 werkplaatsen voor 
dezelfde periode. Zo stellen we 
vast dat over 15 jaar gemiddeld 
zowat 260 werkplaatsen per jaar 
zijn bijgekomen. Dit is heel wat 
anders dan het cijfer 375 dat ge
woonlijk medegedeeld wordt door 
de regering. 

LEUVEN PENDELGEBIED 

Daarenboven dienen we toch nog 
het pendelen van 43.000 inwoners 
uit het arr. aan de kaak te stellen. 
Dit veroorzaakt niet alleen tussen 
Leuven en Brussel 11 extratreinen 
per dag, maar deze pendeltijd 
wordt door de pendelaars via hun 
belasting nog eens extra betaald 
en tevens door het derven van 
een loon. De pendelaars dienen 
daarenboven nog een treinabon-
nement te betalen. 
Uit de tewerkstellingscijfers, ge
publiceerd door de regering, lezen 
we ook af dat de inplanting van 
grootwarenhuizen verrekend wor
den als nieuwe « bedrijven » ; 
maar de weggevallen werkplaat

sen voor middenstanders zijn niet 
aangegeven bij de Ekonomische 
Algemene Inspektie. Dit geldt 
evenzeer voor de kleine bouwbe
drijven die geen NV- of PVBA-sta-
tuut hebben. Zo kunnen we be
sluiten dat de negatieve tewerk
stellingscijfers nog moeten opge
voerd worden. 

Anderzijds stellen we ook vast 
dat de bedrijven die overgedragen 
werden en gedeeltelijk ontman
teld, niet allen werden opgeno
men in deze lijst. 
Wij denken aan de sluiting van 
SABA te Tienen en haar opname 
door SYLVANIA. 

Even willen we ook nog de ver
melding van de tewerkstelling 
door Beschermende Werkplaat
sen in het daglicht stellen. De cij. 
fers worden ook als « nieuwe » 
werkplaatsen opgenomen daar 
waar de verzorging van de gehan-
dikapten vroeger onder de becij
fering viel van sociale voorzorg. 
Deze instellingen te Kessel-Lo, 
Diest, Aarschot en Tienen beteke
nen echt een « sektoriële vooruit
gang ». Door de ekonomische te
rugloop in ons arr. zijn ze echter 
in hun onafhankelijk bestaan het 
meest bedreigd. 

Volksvertegenwoordiger. 
WILLY KUIJPERS 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 

ANTWERPEN 
Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr. 12, te l . 36 .84.65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
tel , 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », Anf-
werpsestr. 378 , te l . 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. „ Frankenheem », Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : Café « Parking », hoek Wem 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30. 
Café « Riviera » - Jos Reusenslei, 17. 
3de maandag van 18u30 to t 19u30. 
BRECHT : ten huize van dhr Alois Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81.95. 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : « Vleminckhof », Mark tp le in 8 
(tel. 53.89.26). 

1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lammens, 
K. Albertst r . 62 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86 , te l . 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 tot 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wilgenstr. 4 , te l . : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u. 
BRASSCHAAT : 1ste donderdag van de 
maand, van 20 to t 21u30 . 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel. Brasschaat). 
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bos-
mans. Korte Heuvelstr. 35, te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 to t 22 u. 

Volksvert. Jo BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u to t 19u : Possonsdries 7. 

Eerste dinsdag van de maand 

VORST-KEMPEN van 19u30 to t 20u : De 4 
wegen. Klein Vorst. 
VEERLE van 20u15 to t 20u45 : De W i j n 
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u to t 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 21u45 to t 2 2 u l 5 : Duiven-
lokaal, Grote steenweg 135. 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 to t 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 2 0 u l 5 to t 20u45 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u to t 21u30 : Kempen-
land, Statieplein. 
HERENTHOUT van 21u45 to t 22u15 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 2 0 u l 5 : Parochiecen
t rum, Dorp. 
BEERSE van 21u to t 21u30 : ' t W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 21u45 to t 2 2 u l 5 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19u30 to t 20u : Volkslust , 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 20u15 to t 20u45 : « V r i j 
heid », Vr i jhe id 9 2 . 
MOL van 21 u to t 21u30 : De Valk, Hoek 
Corbiestraat Rondplein. 
MEERHOUT van 21u45 to t 2 2 u l 5 : « We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u to t 21u30 : Bij 
Van Nauwe, Kerkple in. 

Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkplein. 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hotel Sportwa-
rande. Mark t . 

HEIST O / D BERG I e maandag van de maand: 
van 19u30 to t 20u30 , Jos Hermans, Biekorf-
straat. 
BOOSCHOT 2e maandag van de maand 
van 19u30 to t 20u30 , René Heremans, 
Goosteenweg. 
ITEGEM 2e maandag van de maand : van 
21 u to t 21u30 , Lokaal Mimosa, Bevelstwg. 

NIJLEN 3e zaterdag van de maand : van 
1 Ou to t 11 u. Lokaal Ziekenfonds Tak Lier, 
Kerkplein. 
LIER I e en 4e zaterdag van de maand ; 
Eeuwfeestlaan 163. 
Steeds op afspraak : 0 3 1 / 8 0 . 1 1 . 5 2 . 

Senator W. JORISSEN 
Te Mechelen aan huis telefonisch af te spre
ken (015 ) 41 .35 .96 . 
Eerste maandag 
MARIEKERKE van 18 to t 19u : Gasthof De 
Hert . 
BORNEM van 19 to t 20u : Café De Eenhoorn, 
Statiestraat. 
WILLEBROEK van 20 to t 21 u : Dendermond-
se Steenweg 72 - Tak Wi l lebroek. 
TISSELT van 21 to t 22u : Café Leeuw van 
Vlaanderen, West i jk 37 . 
Tweede maandag 
BOOISCHOT van 18 to t 19u : V .d . Broeck, 
Westmeerbeeksteenweg 25 . 
HERSELT van 19 to t 20u : Bergom - Bij de 
M ike . 
HEIST van 20 to t 20u45 : Bi j Amel ieke, 
Heist-Goor. 
HOMBEEK van 21 to t 22u : VU-Lokaal , 
Bankstraat 145. 
Derde maandag 
VORSELAAR van 18 to t 18u30 : Café Bier
huis, Kerkstraat 4 . 
HERENTALS van 18u30 to t 19u15 : De 
Zalm, Mark t . 
NOORDERWIJK van 19u30 to t 2 0 u 1 5 : 
De Ghell incklaan 14, Mertens Marcel . 
NIJLEN van 20u30 to t 21 u : Tak Lier, 
Kerkple in. 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vri jdag 
MOL-CENTRUM van 18u to t 19u ; de Bro-
quevil lestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van l O u to t 11u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Eerste vri jdag van de maand 
BALEN van 19u to t 19u30 : Bij de Coiffeur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 19u^5 to t 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 1 5 1 . 
HESSIE van 19u45 to t 20u15 : Vissershuis, 
Hoogeind 16. 
MOL-ACHTERBOS van 20u15 to t 2 0 u 4 5 : 
We lkom, Achterbos 80 . 
MOL-SLUIS van 20u45 to t 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178. 
Derde maandag van de maand 
M I N D E R H O U T van 20u to t 20u30 : Café 
Wi l laerts, Dorp. 
MERKSPLAS van 20u45 to t 21 u i 5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 

Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 19u15 to t 19u45 : 
De Wi t te , Ginderbuiten 2 1 3 . 
MOL-RAUW van 19u45 to t 20u15 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 254 , 
MOL-WEZEL van 20u15 to t 20u45 : Paro
chiehuis, St. Jozefslaan. 
Tweede dinsdag van de maand 
MOL-MILLEGEM van 19u30 to t 20u : Mast, 
Mi lostraat 66 . 
Derde dinsdag van de maand 
MEERHOUT van 19u15 to t 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 
EINDHOUT van 20u to t 20u30 : Binne-
mans. Dorp. 
VEERLE van 20u45 to t 21 u i 5 : De W i j n 
gaard, Dorp 74 . 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Bi j de Koe-
rel, Meistraat. 
TURNHOUT van 20u to t 20u30 : Amic i t ia , 
Grote Mark t 24 . 
VOSSELAAR van 20u45 to t 21 u i 5 ; De 
Ster, Reiëinde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 19u15 to t 19u45 : De 
Druif , Mark t . 
OLEN van 20u to t 20u30 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 20u45 to t 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 
VOORKAPELLE : van 21 u to t 21u30 , Fr i tuur 
Ingr id. 

Volksvert. Joos BOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 to t 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t l l u : Lokaal M imo
sa, Bevelsesteenweg. 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in . 
Tweede vri jdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18u15 to t 19u15 : 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 72 . 
HINGENE van 2 0 u 1 5 to t 20u45 : lokaal 
« In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
LIER van 10u30 to t l l u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in . 
Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW W A V E R van 20u30 to t 21 u : 
Waverveldeken 10 . 
TVveede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord ) van 20u15 t o t 20u45 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u to t 21u30 : Oude Baan 66 . 

BRABANT 
Volksvert. VIC ANCIAUX 

ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 to t 21 u, in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u, op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , bi j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
tot 20u , bi j Couvreur, Hartenstraat 43 . 
VILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 tot 21 u, in De Gouden Voorn . 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 tot 22u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 

WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 tot 20u30 , bi j Mathi lda, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 tot 21u , in Teir l inckpl . (met fed. sche
pene F. Adang) . 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het V I . Soc. Centrum, van 20 to t 
21u, Prieelstraat 2. 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 to t 
20u, met fed. raadslid De Schrijver. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
vierde dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 

EPPEGEM : I e maandag, van 20u30 to t 
21u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 163. 
M U I Z E N : I e maandag, van 21 tof 22u , b i j 
AJex Benoit. 
VILVOORDE : I e maandag, van 19u30 to t 
20u, bi j Erik Clerckx, Heidenplein 2 2 . 
KAPELLEN o / d BOS : elke dinsdag, van 
18u30 tot 20u,- elke zaterdag van 11 to t 
12u, ten huize van P. Peeters, Mechelse-
steenweg 62 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 t o t 
20u, in St. Jozef. 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20 to t 21 u 
bi j Guy Smet. 
WOLVERTEM : 2e maandag, van 19u30 to t 
20u, in St, Mart inus. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
tweede dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, I t terbeek, Wambeek en Sint-Martens-
Bodegem, Gemeentehuis te Schepdaal (Tel . : 
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 19u to t 20u . 
Elke donderdag van l l u to t 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café « Commando », Plaats te To l 
lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare 
maanden van 19u30 to t 2 0 u . 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Heme. Bi j Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 2 0 u 3 0 . 

LIEOEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene. 
In het d Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 to t 2 0 u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borcht lom-
beek. Café « Bij Monsken », Kerkple in , 
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de 
maand van 20u to t 20u30 . 
SINT-KATHERINA-LOMBEEK : voor Ternat 
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Uilenspiegel », Kerk
straat te Sint-Katherina-Lombeek, 582 .13 .45 . 
Op donderdag 14-11-74 en donderdag 9-1-75, 
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maan
den van 19u to t 19u30 . 
SINT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Verzekering tegen de 
dorst », Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e 
dinsdag van de onpare maanden van 19u to t 
19u30. 
ASSE : In het « Sociaal Centrum », Prieel
straat. Elke 3e dinsdag van de maand, om 
19u30, met federatieschepen Jules Van Doo-
ren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) . 
W E M M E L : In Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
eerste dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvertegenwoordiger W. KUiJPERS 
Swertmolenstr. 23 , Herent. T. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 . 
Op afspraak. 

Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : b i j gemeenteraadslid A . Ma-
cken, Duivenstr. 1 9 1 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 . 
BEGIJNENDIJK : b i j gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : b i j A . De Samblanx, Franse 
Liniestr. 3, te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : bi j R. Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , te l . 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 . 
DIEST : bi j gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 35 . 

KORTENAKEN : bi j K, Hermans, Dorp' 26 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 . 
MOLENSTEDE : bi j schepen D. Van de 
Weyer, Langenberg 30 , te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 . 
SCHERPENHEUVEL : b i j schepen M. Gemoets 
Vesting Noord, 28 , te l . 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 . 
TESTELT : bi j A . Van Aalst , Tu inw i j k 1 1 , 
tel. 013/77.20.09. 
Z I C H E M : b i j W. Joris, Mark t 38 , telefoon : 
0 1 3 / 7 7 . 1 9 . 1 8 . 

Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : b i j gemeenteraadslid 
D. Geyskens, Heirbaan 1, te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 . 
HOELEDEN : bi j gemeenteraadslid R. Le-
naerts, Halénsestr. 37 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 . 
Kanton HAACHT 
BOORTMEERBEEK : bi j R. Verreth, Provin-
ciebaan 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
KEERBERGEN : b i j J. Olbrechts, Korte W e l -
vaartstr. 7. 
ROTSELAAR : b i j M . Mispelter, Stwg op 
Aarschot 14. 
T ILDONK : bi j A . Verschueren-Weckx, Kru in -
eikesfraat, te l . 60 .06 .75 . 
TREMELO : b i j provincieraadslid E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 . 
WESPELAAR : bi j J. De Meersman, Neyset-
terstr. 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 . 
Kanton LANDEN 

LANDEN : Gi lbert Anteunis - Stri jderslaan 6. 
Tel . 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 . 

Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : b i j J. Vinex, Mechelse stwg 
67 , te l . 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 . 
HERENT : bi j R. De Deken, O.L.VrouwpIe in 
9 1 , te l . 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : b i j gemeenteraadslid A . 
David - Beekstr. 48 . 
LINDEN : bi j J. Mortelmans-Remon, Jacht
huislaan 13, te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : b i j provincieraadslid R. 
Overloop, St.-Michielsstraat 12 , te lefoon : 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 
WILSELE : b i j H. Houdart , Aarschotse stwg 
240 , te l . 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : b i j A . Van Laer, Oieriksgroebe 
3, te l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W I J G M A A L : b i j J. Vanderelst, Wi jve ld 44 
en Joz. Loosen, Wi jve ld 17, te lefoon • 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 

Kanton T IENEN : 

.BOUTERSEM : b i j Th. De Vos, O u d e baan 
110, te l . 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : b i j L. Cresens, Tiensestr. 12 . 
K U M T I C H : b i j A . Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , te l . 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 . 
T IENEN : bi j J. Weyne, Leuvenselaan 43 , 
te l . 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 . 

Kanton ZOUTLEEUW 

HALLE-BOOIENHOVEN : b i j R. Geukens, 
l id COO, Vinnestr. 14, te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 
BUDINGEN : b i j P. Matterne, Groenstr. 2 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 . 
LINTER ! bi j R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : b i j W . Laroy, Stationsstr. 
38 , te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 . 

Zitdagen van : 

Senator M. VAN HAEGENDOREN 
Guido Gezellelaan 63 , Heverlee, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 4 5 , l iefst op afspraak en steeds 
iedere zondag in de late voormiddag. 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 , Leuven, te l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 
Leuvense Agglomeratie : 
HEVERLEE : b i j gemeenteraadsleden F. Aer ts , 
Kapelberg 19, en H. Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-l id E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 1 3 . 
LEUVEN : elke dinsdag. Naamsestraat 167 , 
van 19u30 to t 21u30 . Tel . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 . 
KESSEL-LO : elke tweede maandag van 20u 
to t 2 2 u , b i j Ar le t te Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 . 

Kanton LEUVEN-ZUID 

BERTEM : b i j F. Goedseels, Dorpstraat 2 A , 
te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 . 
BIERBEEK : b i j A . Laurent, Ruisbroekstraat 
5, te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 . 
DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal 
« De Smedt », Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : bi j O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 . te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 . 
NEERIJSE : b i j Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kamstraat 8. 
OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20u to t 22u , in Café . De Luchtbede », 
Dorpsstraat. 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré, 
café « In de Oude Smidse «, Kerkstr . 5, 
elke I e donderdag. 

VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e 
donderdag. 

Senator Bob MAES 

DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 to t 2 0 u , b i j M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 2 0 u . 

ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 to t 2 1 u 3 0 , 
in De Zwaan. 

ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
to t 12u , b i j fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 

BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 2 1 u 3 0 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Th iebau t ) . 

MELSBROEK : I e donderdag, van 19 to t 
20u , in Café Alcazar, Gi l l i jnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 to t 
20u , len huize van Bob Maes, Parklaan 14. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 2 8 , elke 
derde dinsdag van 17u30 to t 18u30 . 
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IIMBURG 
Senator R. VANOEKERCKHOVE 

Eerste maandag van de maand 
ZELEM van 18u to t 19u : bi j I. Decap, 
Stationstraat 79 . 

ST. TRUIDEN van 19u to t 20u : bi j U. Dr i l -
jeux, Verbiest 25a. 
Elke vr i jdag van de maand 
GENK van 18u to t 19u : Schaapsdries 29 , 
te l . o n / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tu/eede maandag van de maand 
BREE van 18 to t i g u : bi j J. Gabriels, Sie-
mensstraat 28 . 
NEERPELT van 19u to t 20u : b i j G. Van 
Duffel , Kolisbos 1 . 
Derde maandag van de maand 
K I N R O O I van 18u to t 19u : bi j T. Schoofs, 
Breeersteenweg 85. 

Vierde maandag van de maand 
H O U T H A L E N van 18u tot 19u : bi j T. Dir ix , 
Zwaluwstraat 9. 

TESSENDERLO van 19u to t 20u : bi j R. De 
Coster, Industr iepark. 

Volksvert. J. OLAERTS 

GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u 
to t 12u, Neerzijstraat 5. 

Z U T E N D A A L : iedere I e vr i jdag, om 16u30 
in St. Hubertuskr ing. 

AS : iedere I e vr i jdag, om 17u30, bi j Hubert 
Verheygen, Dorpsstraat. 

Z O N H O V E N : iedere 2de vri jdag, om 18u, 
Zonnehof, Kerkple in. 

PAAL : iedere 2de vr i jdag, om 19u, cafe 
Huysmans, tegenover de kerk. 
HEUSDEN : iedere 2de vri jdag, om 20u, in 
de Oude Kr ing. 

ST. TRUIDEN : iedere 3de vri jdag, café Het 
Kaarthuis, Stationstraat 
HERK DE STAD ; iedere 3de vri jdag Café 
Area 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

ledere eerste zaterdag van de maand 

K A U L I L L E van 9u30 to t 10u : b i j Gerard 
Vossen, Kleine Fonteinstraat 14. 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE van 10u30 to t 
11u : bi j Hubert Lipkens, gemeenteraadslid, 
Venderstraat 5, te l . 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 
PEER van 11 u30 tot 12u : bi j Jan Plas, Col
legelaan 5, te l . 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE van 12u30 tot 13u : Café W i t Paard, 
Nieuwstad 28 , fe l . 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 . 
ledere tweede zaterdag van de maand 
OVERPELT van 9u30 to t 1 Ou : b i j Rat Geu-
sens, Dorpsstraat 45, te l . 0 1 1 / 6 4 . 1 1 . 9 7 . 

L O M M E L van 10u30 tot 11u : bi j Mevr. De 
Roo-Neven, Beemdstraat 92 , t. 0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 
HELCHTEREN van n u 3 0 tot 12u • Café 
Eden, Houthalensesteenweg 30, telefoon 
0 1 1 / 5 3 . 4 5 . 5 5 . 

ledere derde zaterdag van de maand 
MAASMECHELEN van 9u to t 9u30 . Hotel 
L imburg, Rijksweg 194 - 196, telefoon • 
0 1 1 / 7 5 . 4 0 . 8 6 . 

TONGEREN van lOu tot 10u30 : bij Pol 
Jonssen, Blaarmolenstraat 13, telefoon 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 

BORGLOON van 11u tot 11 u30 ; bi l Sylvio 
Wi jnants, Graeth 1, te l . 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 . 
HOESELT van 12u to t 12u30 • Café ABC, 
Tongerse Baan 3, te l . 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere vierde zaterdag van de maand 
SINT-IVIARTENS-VOEREN van 9u30 tot lOu 
Ku l . Centrum, Kwinten 36, te l . 0 4 / 7 6 , 6 5 . 5 9 . 
M A A S E I K van H u to t 11u30 : Café Post
hoorn, Bosstraat 3, tel 0 1 1 / 5 6 . 4 4 08 . 
DILSEN van 12u tot 12u30 : Café Metro-
pole, Rijksweg 406 , tel . 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 
ledere maandag 

A A N HUIS van 19u30 tot 21 u : Ursulastraat 
1, Eigenbilzen, tel . 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 
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OOST-VLAANDEREN 
Senator E FACQ 

2 mei 
GENT STERRE : van 10 tot 12u : Maalte-
bruggestraat 231 
4 mei 
NEVELE : van 11 to t 12u : bi j Omaar Mor
t ier, Kerrebroekstraat 34A . 
10 mei 
ST. DENIJS-WESTREIVl : van 11 to t 12u : 
Europalaan 11 
16 mei 
GENT STERRE : van 10 to t 12u . Maalte-
bruggestraat 2 3 1 . 
23 mei 
GENT STERRE : van 10 to t 12u ; Maalte-
bruggestraat 2 3 1 . 
26 mei 
OUDENAARDE : van 19u30 to t 20u : Hotel 
T i j l , Stationsstraat 60 . 
KLUISBERGEN : van 1 0 u l 5 to t 21 u : bi j 
J. Vandenbossche, Kieverstraat, 13, Ruien. 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 

BUGGENHOUT om 14u : b i j dhr. Kelder-
mans, Kasteelstraat 186 . 

LE8BEKE op telefonische afspraak 
21 .38 .89 . 

W I E Z E - DENDERBELLE om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : Café Scaldis, 
Brusselsestraat. 

Tweede zaterdag van de maand 

WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 

SCHOONAARDE om 15u : Café Mikene. 

OVERMERE om 16u : café Den Hoorn . 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pall ieter. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u ; Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 

WAARSCHOOT van 14u to t 15u : b i j F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 

Vierde zaterdag van de maand 

WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 

SCHELLEBELLE - WICHELEN : om 15u. 
SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 

ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGCE van 20 to t 22u : Rode Kruis
straat 7, te l . 30 .72 .87 . 
Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 to t 21u30 • Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 
Tweede donderdag 

HEUSDEN van 20 to t 21 u : Dorpslaan 7. 
Laatste zaterdag v a n ' de maand 

ZAFFELARE van 11u to t 12u ; De Beurs, 
Dam, 5. 

MELLE van 14u30 to t 15u30 : Al laer t , G. 
Gezellestraaf 5. 

MERELBEKE van 15u30 to t 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 84 . 
BOTTELARE van 16u30 to t 17u : b i j de 
Geyter, Koningin Astr id laan 19. 

OOSTERZELE van 17u to t 17u30 : b i j Pare-
wi jck, Dorp 8. 

D I K K E L V E N N E van 17u30 to t 13u30 : bi j 
Van Gysegem, Kerkstraat 83. 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 to t 12u : Post
koets, Mark t . 

Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM van 10 to t H u : Zaal Rio, Kou-
terbaan. 

MEERBEKE van 11u to t 12u : Frans Tiele-
mans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE van 13u to t 14u : Jan 
Wi l iems, Stwg op Ninove 54 . 
ERTVELDE van 18u to t 19u : bi j F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 

POLLARE van 14 to t 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 33 . 
APPELTERRE van 15u to t 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 . 

OUTER van 16u to t 17u : Al fons De Clercq, 
Aardeweg 70. 

Derde dinsdag van de maand 

KERKSKEN van 19u to t 20u : Ward D* 
Kegel, Berg 140. 

Tweede zaterdag van de maand 

AALST van 10u30 to t l l u 3 0 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N INOVE : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 

MIDDELBURG van 9u to t 10u : Café D« 
Prins, Dorp. 
ADEGEM van lOu to t l l u : Gemeentehuis. 
EEKLO van H u to t 12u : Middenstandhuis, 
Mark t . 
Tweede zaterdag van de maand 
W A T E R V L I E T van 9u to t lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 

KAPRIJKE van lOu to t 11u : bi j D Coppa-
jans. 
ERTVELDE van H u to t 12u : Emile Hulla-
broeckstraat 14. 

Derde zaterdag van de maand 

EVERGEM van 9u to t lOu : bi j D. Notte-
boom. Stationstraat. 

SLEIDINGE van 10u tot l l u : bi j R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 

ASSENEDE van l l u to t 12u : café Diederiks, 
Diederiksplein. 

Vierde zaterdag van de maand 

WACHTEBEKE van l l u to t 12u : b i j Mark 
Herreman, Isegem. 

Eerste maandag van de maand 

OOSTEEKLO van 18u to t 19u : bi j Julat 
Griel, Dorp. 

Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u to t 19u : Café R i t i , 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 

ERTVELDE van 17u tot 18u : Emlle Hul le-
broekstraat 14. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 
Elke eerste zaterdag 
DEINZE om 10 uur : Café Rossbraü, Mark t . 
GENT om 11 uur : Kon. Astr idlaan 123. 
LOVENDEGEM om 14u45 : Café Volkshuis, 
Dorp. 

Elke eerste zondag 

OOSTAKKER om l l u : afwisselend bi j dr 
De Pil leci jn (Holstraat , Dorp) en café 
« Smisken » (Lourdes) . 
Elke eerste maandag 
GENT om 20u : b i j Karel Rigo, Peerstraat 
129, Gent. 
VURSTE om 21 u : b i j Roger Van Gyseghem, 
Wannegatstraat 1 . 
Elke derde zaterdag 
AALTER om l l u : café < Casino », Mark t 
Elke derde zondag 
LANDEGEM om H u : b i j Guido Schaeck, 
Vosselarestraat 16. 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
ARR. VEURNE - D I K S M U I D E - OOSTENDE: 

Vlaamse soldatendienst a Ik dien -o, Van Ise-
ghemlaan 6, Oostende (al le inl icht ingen m.b.t. 
problemen bi j het leger, mi l i t ie enz ) . 

Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Mark t . 

D I K S M U I D E om 10u : Vlaams Huis, IJzer-
laan. 

HOUTHULST H u : b i j raadslid M. van ele
ven, Terreststraat 8. 

K O R T E M A R K 12 u : Lusthof « De Speien », 
Staatsbaan. 

KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg, Moerestraat. 

ICHTEGEM om 13u30 : Engelstraat 10, bi j 
Mevr. L. Dekeyser. 

3e zaterdag van de maand 

WESTENDE : 9u , „ Casino », Essex Scot-
t ishlaan 7. 

M I D D E L K E R K E : l O u , < Were Di », de 
Smet de Nayerlaan 19. 

EERNEGEM : H u , « Riva-Venus », Aart 
r i jkestraat 62 . 

DE H A A N : 11 u30 , « De Torre », Gasthof -
bi j Tramhalte. 

VLISSEGEM : 12u, herberg bi j Irma Van-
haecke. Kerkstraat ( d o r p ) . 

BREDENE : 12u30, b i j Kamiel Haeck, Dr i f t 
weg 59 . 
OOSTENDE (VUURTOREN) : 13u , «Vlaams 
Huis », Voorhavenlaan 20 . 

Elke maandag - Op afspraak : Van Iseghem-
laan 6 - Oostende ( te l . 0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 ) . 

Senator VAN IN 
BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
l l u to t 12u, in Breydelhof, J. Suveestraat. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tot 
19u aan huis, Predikherenlei 23 . 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 1 0u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 to t 12u, bi j gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartr i jkesteenweg 39 . 
3de zaterdag 
KNOKKE-HEIST : van lOu to t H u : ten 
huize van V. De Li l le, Helmweg 12, Knokke. 
3 mei 
TORHOUT : van 9u30 to t 10u30 : ten huize 
van apoteker Vl ieghe, Hofstraat. 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 to t 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 4 6 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen 10u en H u . 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 

SOLDATENDIENST : voor alle problemen 
betreffende dienstpl icht, kunt U zich wenden 
to t onderstaande zitdagen, of bellen naar 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 
2 mei 
BISSEGEM : van 20u to t 21u : « Leopold «, 
Stationstraat 3. Tel . 22 .54 .30 . 
5 mei 
M E N E N : van 18u to t 19u : De Beiaard, 
Kortr i jksestraat. 

5 mei 
LENDELEDE : van 11u30 to t 13u : De 
Handboog, Plaats. Tel . 0 5 1 / 3 0 . 1 3 . 1 4 . 
KORTRIJK : van 17u30 to t 19u : « 1302 », 
B. Reynaertstraat 9. Tel . 21 .17 .56 . 
WEVELGEM : van 20u to t 21 u : Vrede-
straat 10. Tel. 41 .43 .32 . 

10 mei 

INGOOIGEM : van 16u to t 17u : « Streu-
vels », St. Antoniusstraat. Tel . 77 .74 .67 . 
W A R E G E M : van 1 7 u l 5 to t 18u15 . «Week
end », Holstraat 23 . Tel . 60 .26 .56 . 
GULLEGEM : van 18u30 to t 19u30 : « Sta
d ium », Wevelgemstraat. Tel . 41 .16 .78 . 

12 mei 

KORTRIJK : van 17u30 to t 19u30 : « 1 3 0 2 » , 
B. Reynaertstraat 9. 
W E V E L G E M : van 20u to t 21 u : Vrede-
straat 10. 

21 mei 

M E N E N : van 18u to t 19u : < De Beiaard », 
Kortr i jksestraat. 

26 mei 
KORTRIJK : van 17u30 to t 19u30 : « 1 3 0 2 » , 
B. Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM : van 20u to t 21 u : Vrede-
straat 10. 

31 mei 

DEERLIJK : van 16u to t 17u : . Bloemen-
hof », Tulpenlaan. Tel . 71 .15 .40 . 
V ICHTE : van 1 7 u l 5 to t 17u45 : b i j N. 
Waeikens, Harelbekestraat 35 . Tel . 77 .73 .76 . 
HARELBEKE-STACEGEM : van 18u to t 1 9 u : 
« De Zwaan », Dorpplaats. Te l . 22 .11 .50 . 

28 apr i l 

KORTRIJK : van 17u30 to t 19u : « 1 3 0 2 » , 
B. Reynaertstraat 9, 

W E V E L G E M : van 20u to t 21 u : Vrede-
straat 10. 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak : Anje
lierenlaan 25 , 8400 Oostende - Tel . 
( 0 5 9 ) 8 0 . 0 4 . 2 8 . 
Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE 18u : « Sportvriend >, Diks-
muidestraat 15, Sli jpe. 
LEFFINGE 18u45 : « Bierhuis », Vaartdi jk 
Zu id , 34 . 
ETTELGEM 19u30 : „ De Bagge », Dorps
straat 30 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 : Helvetia, Kerkstr. 32. 
WESTENDE om 10u30 : Casino, Essex Scot-
t ishlaan. 
M IDDELKERKE om 11 u i 5 : Were Di , De 
Smet De Naeyerlaan. 
DE H A A N om 12u15 : « De Torre », Tram
halte. 

Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u . De Beurs, Mark t . 
D I K S M U I D E om lOu : Vlaams Huis, Uier-
laan 83 . 
M E R K E M - W O U M E N om H u : Nieuw Wou-
men. Dorp 77, Woumen. 
KORTEMARK om 12u : De Speie, Staatsbaan 
7 1 . 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg. 
ICHTEGEM om 12u30 : De Engel. 
GISTEL om 15u : Kantoor Zwaenepoei, Sta
t ionstraat 2 A . 

Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u : W i l l y Devriendt, R«-
collettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M om lOu : ' t V l ierhof , Dorp-
plaats. 
LO om l l u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
G IJVERINKHOVE om H u 4 S : Drie Riddert, 
Weegschede 1, Leisele. 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u to t 
19u of op afspraak, te l . 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaati 145. 
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LIMBURG 
Grote Volksvergadering vandaag 26 april 
10 JAAR VOLKSUNIE NEEROETEREN-
OPOETEREN 
De VU-afd. Neeroeteren-Opoeteren bestaat 10 jaar in 20 jaar Volksunie. 
Om dit heuglijk feit te memoreren heeft het afd. bestuur dit werkjaar 
op diverse terreinen een flinke inspanning gedaan om te komen tot 
een stevige uitbouw van de afdeling. Het leden- en abonnementenaan
tal werd sterk verhoogd. De politieke aktie werd, vooral rond de pro
blematiek van de samenvoeging van gemeenten, opgevoerd. Een werk
groep « Gemeenteraadsverkiezingen » werd ogpericht en zal nog uitge
breid worden. Ter gelegenheid van de viering van het 10-jarig bestaan 
werd een jubileumnummer van het informatieblad « Oetergalm » uitge
geven op een oplage van 3.000 ex. Tevens wordt een grote volksverga
dering ingericht vandaag zaterdag 26 april om 20 u. in de grote zaal 
van het Kultureel Centrum te Neeroeteren. Als sprekers zijn daar de 
sen. W. Jorissen CVIaamse politiek), dr. J.R. Vandekerckhove (Limburgse 
problematiek) en de arr. bestuursleden J. Cuppens en J. Gabriels. Ook 
is er er trekking van een grote tombola na deze meeting, in de gezelli
ge sfeer van een Vlaamse ontmoetingsavond. Er is lekker bier. Vlaamse 
(platen) muziek en gelegenheid tot praten en « politieken ». 
Beste vrienden, langs deze weg doe ik een bijzonder sterke en warme 
oproep om de afdeling Neeroeteren-Opoeteren bij deze (gewaagde) 
onderneming een handje toe te steken door, als het enigszins kan, aan
wezig te zijn op de meeting en de viering. 
Uw aanwezigheid wordt zeer sterk op prijs gesteld. 

J. CUPPENS, 
voorzitter afd. Neeroeteren-Opoeteren 

BREE (Kant.) 

RALLY 

Op zondag 25 mei zal de 5de 
grote autozoektocht van het kant. 
Bree georganiseerd worden. Be
langstellenden kunnen zich in ver
binding stellen met L. Schepers, 
Neyenstr. 17 te Bree. Er zijn voor 
niet minder dan 40.000 fr. prijzen. 

Naast een echte rally voor speci
alisten, wordt er ook een gezins
rally met nadruk op toeristische 
vragen gehouden. De prijzentafel 
loont echt de moeite om mee te 
doen. Inschrijvingsgeld : 225 fr. 
Voor VAB-leden en vóórinschrij
ving 200 fr. Dit kan gebeuren op 
PR 000-0915744-64 van bovenver
meld adres. 

EKSEL KERNWERKING 
Onder impuls van prov. raadslid 

J. Gabriels en arr. sekr. J. Inde
keu werd ook hier met een kern
werking gestart. Onze vrienden 
J. Blervacq en F. Bekkers tonen 
dat het menens is : de ledenwer
ving loopt zeer goed. We wensen 
hen alle sukses toe In de toe
komst. 

MAASMECHELEN 
LEDENVERGADERING 

Had plaats op donderdag 10 
april in hotel Limburg in aanwe
zigheid van volksvert. Raskin en 
arr. sekr. J. Indekeu. Bij deze ge
legenheid werd het nieuwe afde
lingsbestuur verkozen. Dit bestuur 
ziet er uit als volgt : voorz. : 
Marie-Claire Vanderhalien ; sekr.: 
Anne-Mie Wampers ; penningm. : 
Nico Vanherf ; ondervoorz. : Jef 
Vanderhalien ; bestuursleden : 
Frans Merio, Lucien Vliegen, Pier
re Daenen, Kristien Kerkhofs en 
Francis Heines. Als afgev. in de 
arr. raad werden aangeduid : 
Francis Heines, Anne-Mie Wam
pers en Jef Vanderhalien. Marie-
Claire Vanderhalien is lid van deze 
raad in haar funktie van kant. 
voorzitter. 

NEEROETEREN-OPOETEREN 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST. 

25 mei. Bussen worden inge
legd door VTB-VAB-Neeroeteren 
en Opoeteren, de Kultuurkring 
Neeroeteren en het Davidsfonds 

R 
APRIL 

26. 

28. 
29. 
25. 

Neeroeteren-Opoeteren : Volksvergadering In Kultureel 
Centrum om 20 u. 
Zelem : Statutaire bestuursverklezing. 
Hasselt : Vergadering arr. bestuur. 
Genk : VUJO-bijeenkomst in de Slagmolen. 

MEI 

2. Hasselt : Afdelingsfeest in lok. Warson. 
3. Peer : Bal in zaal Don Bosco te Hechtel. 
6. Heusden : Bestuursvergadering. 
4. Herderen : Bestuursvergadering. 
9. Bree : Statutaire verkiezingen met spreekbeurt van E. 

Raskin in café De Engel, Dorp Tongerio 204. 
11. Neeroeteren : Statutaire bestuursverkiezingen met 

spreekbeurt van A. De Beul. 
11. Houthalen-Helchteren : Autorally, Chirolokaal Helchteren 
12. Eksel : Informatie-avond met san. Vandekerckhove en 

prov. raadslid J. Gabriels. 
16. Eigenbilzen : Statutaire bestuursverklezing met spreek

beurt van J. Gabriels. 
30. Houthalen : Statutaire bestuursverklezing. 

Opoeteren. Prijs : 200 fr., inkom-
kaart van 75 fr. inbegrepen. In
schrijven tot 15 mei bij : E. Gaet-
hofs, Langerenstr. 3, Neeroeteren 
(86.43.61) ; J. Cuppens, Zandberg-
str. 22, Neeroeteren (86.44.02) ; 
W. Rosiers, Wijkl. 21, Neeroeteren 
(86.35.38) en E. Cuppens, Weg 
naar As 22, Opoeteren (85.47.62). 

OVERPELT 
KERNWERKING 

Vrijdag 18 april had ten huize 
van Jos van Bree een kernverga

dering plaats. In aanwezigheid van 
arr. sekr. J. Indekeu werd o.m. 
gehandeld over leden, bestuurs
verkiezingen en gemeenteraads
verkiezingen. 

PEER 
WERKING 

Afgelopen dinsdag had in Klei
ne Brogel een bestuursvergade
ring plaats. Besproken werd o.m. 
dienstbetoon, gemeenteraadsver
kiezingen, kant. werking en kant. 
bal. 

OOST-VLAANDEREN 
AALTER-BELLEM. 
LOTENHULLE-POEKE 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Wij kunnen onze leden medede
len dat een autobus zal ingelegd 
worden. Kaarten te bekomen bij 
de bestuursleden. 

DENDERLEEUW 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Zal plaats vinden op zaterdag 
14 juni. Kandidaturen worden nu 
reeds ingewacht bij sekr. Herman 
Van De Velde, Zandplaatstr. 105A. 

ERTVELDE 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Op 25 mei in Sportpaleis te 
Antwerpen. Wij rijden per bus 
naar deze manifestatie. Prijs en 
inkom : 140 fr. Vertrek om 13 u. 
Inschr. bij bestuursleden en in 
Vlaams Huis De Veldbloem. 

ZELDZAAMHEID 
In het Vlaams Huis De Veld

bloem werden tijdens dezelfde 
kaarthand 2 achttienders getoond 
door volgende spelers : De Puydt 
Roland, Couvreur Hubert, Goos-
sens Etienne en Van Herreweghe 
Leonard. Ophaling voor sociale 
werken VU leverde 150 fr. op. 

GENT 
FRANSE MISSEN M DE ARTEVEL-
DESTEDE (Derde bedrijf). 

Op initiatief van VUJO-Gent en 
in samenwerking met een aantal 
andere Vlaamse aktiegroepen, 
waaronder TAK, kwamen vorige 
zondag om 18 u. opnieuw Vlamin
gen bidden in 't Kapelleke Schrij-
boom, Kortrijksepoortstr. Zoals 
jullie reeds weten, gaat daar een 
Franse zondagavondmis door, ten 
behoeve van de Molière-liefheb
bers. De tachtig aanwezige Vla
mingen begroetten de celebrant 
met « Onze Lieve Vrouw van 
Vlaanderen ». Na deze samenzang 
ging hij voor het altaar zitten en 
de gelovigen eveneens, maar dan 
in de kapel. Ze baden « alterna
tief » de rozenkrans en hielden 
het tot 20 u. uit (Voor velen zal 't 
lang geleden zijn dat ze het zo 
lang volhieden in de kerk). Daarna 
viel de politie de kapel binnen en 
leidde zestig personen voor iden-
titeitskontrole op. VUJO stelt voor 

volgende zondag opnieuw kapel-
waarts te trekken. 

GENT-ZUID 
WANDELTOCHT 

4 mei Gent-Centrum trekt 
naar D'Hoppe en nodigt allen uit 
aan de tocht deel te nemen. Her
inneren jullie zich de aangename 
en onvergetelijke zondag van vo
rig jaar ? Ga dus opnieuw mee I 
Voor inl. bel Guido De Keyzer, tel. 
091/25.09.08. 

MEETJESLAND 
NAKLANK VU-BAL GENT-EEKLO 

Het arr. bal te Wachtebeke ken
de een enorm sukses. Proficiat 

UNIEKE PLANTENTUIN 
BEDREIGD 

voor de jonge VU-afd. van Wachte
beke die instond voor een perfek-
te organisatie. 

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 : Aaigem, 
Heldergem, Kerksken, Haaltert, 
Terjoden, Aalst en verder naar 
Antwerpen. Onderweg opstappen 
is mogelijk. Prijs : 100 fr. (bus) 
+ 90 fr. (kaart). Inl. : Staf Scheer-
linck. 

MICHEL THIERRY 

In het hartje van een Gentse arbeidersbuurt staat een enig stukje 
groen dat de Gentse gemeente-autoriteiten stiekum van de stadskaart 
wilden vegen. 
In 1924 richtte de merkwaardige onderwijzer Michel Thierry een didak-
tisch museum (het Schoolmuseum) op in het Berouw (een tipische 
negentiende-eeuwse Gentse arbeidersstraat), en op de overblijvende 
ruimte — een opgehoogde weide en vuilnisbelt — richtte hij een bota
nische tuin in. Meer dan achthonderd verschillende soorten planten 
gedijden daar : niet alleen haast alle inheemse bloemen, kruiden en 
bomen, maar ook ettelijke exotische gewassen. 

APRIL 
26 

30. 

MEI 

Drongen-Afsnee : Vlaams vriendenbal in zaal Barloria, 
20 u. Inkom : 50 fr. 
Voorde : Vlaams-nationaal dansfeest van de afd. Aspe
lare en Nederhasselt. Zaal Edelweiss. Aanvang 21 u. 
Orkest : The Musical Friends. 

1. Gent : Kaderdag Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen in 
hotel Holliday Inn, om 10 u. 

4. Gent (Centrum) : Voettocht naar D'Hoppe. 
8. Aalst : Plechtige zielemis voor de Broederbanders over

leden in de loop van 1974-1975. Homilie : pastoor De 
Cubber. Orgel : Wies Pee. Opgeluisterd door kunstzan
ger Herman Slagmulder en een Vlaams Nationaal Koor. 
Na de mis samenkomst in de zaal van de fabrieken Gil-
bos te Herdersem waar gelegenheid tot lunchen. 

Vandaag-de-dag biedt de ééns zo befaamde tuin een troosteloze aan
blik : slechts de sterkste groene vrienden overleefden het, en van de 
plantenrijkdom in de serren blijft nagenoeg niets over. 
Weldra deden « geruchten de ronde » dat de tuin zou verdwijnen, om 
plaats te maken — in het kader van verbouwingswerken aan een na
bijgelegen zwembad — voor een parkeerplaats. 
Een jonge buurtbewoonster, de danseres Jetty Roels, bewoog hemel 
en aarde voor het behoud van dit onvervangbaar stukje Gents kuituur-
patrimonium. 
In 1974 kwam een « Komitee tot behoud en verfraaiing van de Gentse 
Plantentuin Michel Thierry » tot stand, waarvan prof. Luc Daels het 
voorzitterschap waarnam, en waartoe zowel eminente andere profes
soren van de RUG als leden van buurtkomitees en politieke persoon
lijkheden toetraden. 
Allerlei brieven, petities en akties dreven het gemeentebestuur in het 
nauw en vestigden de aandacht van verantwoordelijke ministeriële 
diensten op het groene probleem. 
Volksvertegenwoordiger De Facq en het Volksuniebuurtkomitee Gent-
Muide zetten zich — elk op eigen wijze en terrein — voor de zaak in. 
Tenslotte kwam een teeveeploeg de situatie ter plaatse inblikken om 
natuurminnend Vlaanderen op de hoogte te brengen. 
De Plantentuin is niet alleen merkwaardig omwille van zijn historisch 
belang — inderdaad heb je hier een staaltje van een eerste praktisch 
visueel onderricht — maar ook omwille van de sociale rol die hij ver
vult. De tuin is de enige groene ruimte van betekenis in het noorde
lijke Gentse stadsgedeelte en vervult een luchtzuiverende rol aan de 
rand van het industriegebied Gent-Terneuzen. Hij ligt midden een dicht
bevolkte arbeidersbuurt en is een enige ontspanningsruimte en natuur-
kontaktpunt voor de vele bejaarden en kinderen uit de omgeving. 
Bovendien — zo bevestigen de deskundige professoren Snacke en 
Maton — is de Plantentuin een énige plek waar alle in Oost-Vlaande-
ren voorkomende boomflora samen gedijt. 
De akties haalden reeds iets uit : weldra krijgen we een klasserings-
besluit dat het verdwijnen van de tuin als dusdanig onmogelijk maakt. 
De mensen van het komitee willen echter de ruimte in ere herstellen 
door ze te herbeplanten en te onderhouden. 
Laten we hopen dat de verenigde krachtinspanningen van allen die nog 
iets voelen voor levenswelzijn het halen op de oerkonservatieve ge-
meentehuispolitici die Gent regelmatig met allerlei stadsvernielende 
plannen bedreigen. 

Huguette De Bleecker 
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WEST-VLAANDEREN 
BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
AKTIE SOC. VERKIEZINGEN 

Aan de meeste grote bedrijven 
werd ter gelegenheid van de so
ciale verkiezingen een VU-pam-
flet uitgedeeld. 

BLANKENBERGE 
STUDENTENJOB 

Studente vanaf 16 jaar gevraagd 
voor de maand juli of vanaf 15 
juli tot 16 augustus. Spijshuis 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, tel. 
050/41.12.01. 
VLAAMSE 
VROUWENVERENIGING 

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 . 
BESTUURSHERKIEZING 

Ging door op vrijdag 21 maart. 
Voorz. : Erik Scherpereel ; onder-
voorz. : Rika Buyse ; sekr. : Mar
cel D'Hont ; hulp-sekr. : Magda 
Persyn ; penningm. : Miei Duys-
ters ; prop. : Hector Van Rijssel ; 
hulp-prop. : Raf Ponjart ; org. 
Jeroom Roelof ; bestuurslid : Pol 
Dessein. Onze uittredende voorz. 
had zijn kandidatuur niet meer 
gesteld. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Onze afdeling legt een autobus 
in (100 fr.). Vertrek aan het sta
tion te 12 u. 15. Er zijn haltes 
voorzien te Zeebrugge-Muur, Zee-
brugge-Kerk, Heist-Tramstation, 
Knokke-Station, Westkapelle-Kerk, 
Moeke en Moerkerke. Inschr. bij 
de voorz. Erik Scherpereel, Snep-
penl. 1, Blankenberge, tel. 050/ 
41.37.38, alwaar ook kaarten te 
verkrijgen zijn. 
IJZERBEDEVAART 

Ook voor deze gelegenheid legt 
men een autobus in. Wij vertrek
ken eveneens aan het station te 
9 u. 30. Insgelijks inschrijven bij 
de voorzitter. 

HOUTHULST 
GOED HERSTEL 

Ons gemeenteraadslid en onze 
afd. sekr. Martin Van Cleven werd 
voor een heelkundige bewerking 
opgenomen in het ziekenhuis te 
Roeselare. Wij wensen van harte 
een goed herstel toe. 

ICHTEGEM 
LEDENVERGADERING 

Op 18 april werd de gelagzaa! 
van de Engel goed gevuld, ook 
met nieuwe gezichten om aan
dachtig de belangwekkende toe
spraak van E. Vansteenkiste te be. 
luisteren over de gevaarlijke 
machtsverhoudingen Oost-West. 
We herinneren er onze leden ook 
aan dat zij tijdig hun kandidatuur 
moeten indienen voor het nieuwe 
bestuur. 

JABBEKE 
NIEUW AKTIEPLAN 

Het afdelingsbestuur heeft voor 
de eerstvolgende maanden een 
nieuw aktieplan uitgewerkt. Le
den en simpatisanten worden in 
deze werking nauw betrokken. 

KOEKELARE-LEKE 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Op zondag 8 juni in het lok Her
tog van Arenberg. Elk lid krijgt 
hierover nog een speciale brief. 
ZANGFEEST : 25 MEI 

Voor de bus kan men zich in
schrijven bij René Hemeryck, Le-
kestr. 44. 
KOLPORTAGE 

Op 6 april hield onze afdeling 
een kolportage in de wijk Bove-
kerke, waar niet minder dan 98 
nummers van « Wij » konden aan 
de man gebracht worden. Dank 
aan alle helpers. 

OVERLIJDEN 
Op zaterdag 19 april werd ons 

trouw lid Georges Vanacker onder 
een zeer grote deelneming ten 
grave gedragen. Hij overleed op 
amper 51-jarige leeftijd. Onze In
nige deelneming aan alle naast-
bestaanden. 

MENEN 
BESTUURSVERKIEZING 

Vlamingen gezocht die zich kon-
kreet willen inzetten voor de par
t i j . Gelieve uw naam op te geven 
bij de voorz. St. Taccoen, Kortrijk-
sestr. 338, tel. 56.36.06. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Sinds een tweetal jaren bestaat 
er in Menen een Vlaams onafhan
kelijk ziekenfonds dat goed geor
ganiseerd Is en een uitstekende 
service verleent. Kontakteer de 
plaatselijke afgevaardigde Roland 
Tanghe, Grondwetstr. 55 of ten 
kantore bij mevr. J. Deleu-Vanhau-
te, Wahisstr. 117. Het kantoor Is 
open elke donderdag van 9 tot 
12 u. en van 14 tot 20 u. 

OOSTENDEVEURNE-DISMUIDE 
DE WEST IN FEEST 

Zondag 20 april wapperde aan 
de Jozef ll-straat 27 een feestelij
ke leeuwenvlag. Om 11 u. 15 werd 
nl. het eigen sekretariaat en lo
kaal voor de medische adviseur 
plechtig geopend. Voor alle zwart
kijkers moge dit een aansporing 
zijn om hun pessimisme nu defi
nitief op zij te schuiven en volop 
mee te werken aan de verdere 
uitbouw van De West. Kris Lam-
bert deed, in aanwezigheid van 
vele vrienden, de opening en 
bracht hulde aan de pionier van 
het eerste uur, Willy Devriendt, 
alsmede aan alle helpers en bo
den, en in het bijzonder aan Toon 
Van Sijnghel, Eugeen Franco, Re
né Hemeryck, J.P. Vandenberghe, 
J. Defurme, Martin Van Cleven, 
Rik Paesbrugghe, E. Viaene, mevr. 
Devriendt en Annemie Zwaene-
poel. Hij dankte ook Broederliefde 
van Brugge voor de verstrekte 
hulp. De heer Van Tulden knipte 
dan het geel-zwarte lint door, ter
wijl de heer Champion het me
disch lokaal opende. 

Nu komt het erop aan — nu de 
eerste en grootste hinderlaag suk. 
sesrijk genomen werd — de ver
dere uitbouw tot een volwaardige 
primaire kas, en dit op zes maan
den ti jd, waar te maken tot aan 
het geplande ledenaantal. Hiertoe 
is de inzet nodig van alle kaders. 
Wie niet geloofde in den beginne, 
kan nu alle twijfel afleggen. 

Een korte receptie besloot deze 
heuglijke dag, waarop burgemees
ters Piers zich liet verontschuldi
gen, doch niet nalaat ons veel 
sukses toe te wensen. 

OOSTENDE-CENTRUM 
GEBOORTE 

Op 5 april werd Tomas geboren, 
zoon van Dirk Termote en Mei 
Chu. Onze hartelijkste gelukwen
sen I 

OOSTENDE-VUURTOREN 
NIEUW BESTUUR 
De statutaire verkiezingen brach
ten op 15 april volgend bestuur uit 
de bus : voorz. Daniël Borgoo ; 
sekr. : Jean P. St-Martin ; pen
ningm. : Herman Defurme ; org. : 
Eliane Desaever ; prop. : Annie 
Vanhoutte ; VUJO : Geert Defur
me. Bij de installatie werd dank 
gebracht aan het uitredend be
stuur. In de arr. raad zal H. Defur-
ne onze afdeling vertegenwoordi
gen en in het dagelijks bestuur 
van Groot-Oostende wordt dit ge
daan door Daniël Borgoo. Door 
vele werkzaamheden stelde Omer 
Vanhoutte zich niet meer kandi
daat, doch blijft namens de VU in 
de stedelijke wijkraad. 

VARSENARE 
PROPAGANDA 

Personen die bereid zijn mee te 
helpen aan de propaganda op 
plaatselijk vlak worden verzocht 
zich kenbaar te maken aan Guldo 
Patrouille, Zandstr. 29. 

VEURNE (Kanton) 
REUSACHTIG BAL 

Het kant. lentebal bracht enorm 
veel volk, hoofdzakelijk jongeren, 
naar de zaal Retorika, en dit bal 
sloot op een goeie manier de 
reeks bals af van het voorbije 
bal-seizoen. Carol Vandoorne en 
zijn helpers kunnen tevreden zijn. 

WERVIK 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Nu Inschrijven : 250 fr., busreis 
naar Antwerpen en Ingang inbe
grepen. Inschr. bij de bestuurs
leden. 
SOC. DIENSTBETOON 

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brle-
lenl. 108. 
VLAAMS SINDIKAAT 
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 
WEST-FLANDRIA 

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. 

Agevaardigde : Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108, Wervik. 

ZARREN-WERKEN 
VERKIEZINGEN 

Aan alle leden werd thans de 
persoonlijke brief gezonden waar
door zij hun demokratische in
spraak kunnen doen gelden, door 
zich kandidaat te stellen of door 
een goed bestuur te verkiezen. 
Wij hopen dat vele leden zich 
zullen kandidaat stellen en dat de 
indieningen tijdig zullen gebeu
ren. 

zo€KiBges 
Jongen , 17 j . , (wees) zoekt drin
gend werk om uit home te mo
gen vertrekken. Wil eender welk 
werk aanvaarden. 

Gepensioneerde chauffeur zoekt 
werk voor enkele dagen per week 
of halve dagen. Hij is gans zijn 
leven zeer aktief geweest en ver
veelt zich geweldig thuis. Wil 
eveneens eender welk werk aan
vaarden. 

Moeder met 2 grote kinderen 
zoekt huis of appartement te hu
ren in omgeving Aalst. De woning 
waar ze verblijft werd verkocht 
en ze mag er slechts tot 31-5-75 
blijven. 

25-jarige dame, moeder van drie 
kinderen (echtgenoot in gevang) 
zoekt om het even welk werk in 
de streek van Aalst. 

Inl. doorgeven aan volksvert. 
Georgette De Kegel, Leopoldl. 86, 
9400 Ninove, tel. 054/33.43.47. 

R 61 

Vlaamsgezind echtpaar gevraagd 
voor uitbating van café als Vlaams 
lokaal. Inl. : W. De Metsenaere, 
tel." 053/66.58.27. R 62 

Ik wens tweedehandse zeilboot 
te kopen, liefst caravelle, mag 
ook 420 - 470 - 490 - Zef - Flying 
Junior zijn, alleszins in polyster. 
Tel. 02/512.51.60. R 63 

APRIL 

27. 
28. 

MEI 

Diksmuide : Arr. raad om 9 u .30. 
Brugge (Stad) : Gemeenteraadszitting vanaf 17 uur 

11, 
18. 
25. 
30. 

Tielt : « Met Tindemans. . steeds maar slechter » door 
sen. G. Van In In café D'Herpe, Markt. 
Roeselare : Lente-dansfeest om 20 u. in De Karre, Rum-
beke. Inkom 60 fr. Dit ten voordele van de sociale wer
ken van Vlaamse Vrouwen, Vlaams rlekenfonds West-
Flandria, VU. 
Oostende : Noordzee : 2de debatavond met E. Vansteen
kiste, Vandemeulebroucke en Demey, om 20 u. 30. 
Zarren-Werken : Afdelingsbestuursverkiezing in zaal 
RIva. 
Leffinge : Afdelingsreis naar Frans Vlaanderen. 
Ichtegem : Afdelingsbestuursverkiezingen in zaal Engel. 
Koekelare : Afdelingsreis naar Zangfeest Antwerpen. 
Westende : Ledenvergadering met J. Vandemeulebrou
cke. 

DOSFELINSTITUUT 

Kursus 
« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 » 

De gemeente is de basisgemeenschap van onze politieke de-
mokratie. De burger beleeft er de politiek veel intenser om
dat die daar het dichts bij hem staat. Hier kan de participatie 
en inspraak goed gerealiseerd worden. 
Moderne gemeentepolitiek en -beleid zal bekwame en kundi
ge mensen vragen. 
Het Dosfelinstituut wil hiertoe bijdragen niet alleen met nut
tige informatie, maar vooral met groepsgesprekken, informa
tiewerking en praktische oefeningen willen zij de deelnemers 
dicht bij de praktijk brengen en de ploegwerking bevorderen. 
Het programma bevat vier delen : 

1. Wat is voor ons « de gemeente » ? Welke vernieuwing 
kunnen wij brengen ? 
Gemeentelijke politieke werking vanuit het volksnationaal 
en federalistisch standpunt. 

2. Hoe kunnen wij een goed verkiezings- en beleidsprogram
ma opstellen ? 
Inzichten tot de praktische voorbereiding van een program
ma. 

3. Hoe propaganda voeren ? Vuistregels voor de propaganda. 
Onze ideeën uitdragen en mensen aanspreken. 

4. De lijstvorming. Wie staat op de lijst ? Hoe nieuwe men
sen aanspreken ? Hoe een lijst opstellen ? 

Deze kursus is bestemd voor : de afdelingsbesturen, de hui
dige en toekomstige gemeentemandatarissen, mensen die 
vroeger op de verkiezingslijsten stonden of zullen staan, 
voor alle belangstellende kaderleden. 

Waar gaan deze kursussen door : 

ST-AMANDSBERG (Gent) : 28 april (20 - 22u30) 
Plaats : Zaal Tijl, Klinkkouterstraat 70, St-Amandsberg 9110. 

AALST : 6, 20 mei, 3, 17 juni (20 - 22u30). 
Plaats : Lokaal Gulden Vlies, Esplanadeplein, 9300 Aalst. 
Inschrijven : Provinciaal D.l. verantw. : H. Leyseele, Zwijn
aardesteenweg 698, 9000 Gent. Tel. (091)22.76.64. 

LIEDEKERKE : 12, 15, 20, 22 mei (20 - 22u30). 
Plaats : Vlaams Sociaal Centrum, Opperstraat 168, 1770 Lie
dekerke. 
Inschrijven : Provinciaal D.l. verantw. : B. Hollaender, Steen
weg op Brussel 51 A, 1850 Grimbergen. Tel. (02)269.27.68. 

AALTER : 14, 21, 28 mei en 4 juni. 
Plaats : zaal Casino, Markt, Aalter. 
Inschrijvingen bij Prov. verantwoordelijke Henk Leyseele, 
Zwijnaardesteenweg 698, 9000 Gent (091/22.76.64). 

ROESELARE - TIELT : gepland voor mei-juni. 

VORMINGSWEEKEND VOOR BASISWERKERS 
hogeschool De Sirkel : 24-25 mei. 

ANDERE KURSUSSEN EN VORMINGSAKTIVITEITEN 

BRASSCHAAT : 26 april (9u30 - 18 u.) : Aktuele politieke 
vraagstukken en politieke basiswerking. Een kursus waarbij 
we vragen stellen naar de zin van de VU en haar alternatief 
en het volkerenprobleem en waarbij wij het buitenlands be
leid vanuit een volksnationale visie benaderen. 
Inleider : sen. M. Coppieters en volksv. W. Kuijpers die zijn 
verhaal brengt over de gebeurtenissen in Guernica (Basken
land). 
Plaats : gemeentelijke feestzaal, door Verstraetelel 48. 

Verder organiseert het Dosfelinstituut op tal van plaatsen 
gespreks- en informatieavonden over « de gewestplannen » 
en de « samenvoeging van gemeenten ». 
Meer gegevens over en vragen over het organiseren van 
kursussen en vormingsaktiviteiten : Dosfelinstituut, Tribune-
straat 14 - 1000 Brussel. Tel. (02)219.12.02 (J. Beke - kursus-
leider). 
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WETSVOORSTEL MAHHEYSSENS 
OVER VERPLICHTE AVOND-
SLUITING GOEDGEKEURD 

In de kamerzitting van vorige 
week donderdag werd het wets
voorstel van VU-kamerlid Mat-
theyssens tot verbetering van de 
wet op de verplichte winkelslul-
ting 's avonds — deze wet werd 
vooral omzeild door de grote dis
tributiecentra die de kleinhande
laars benadelen doordat ze hun 
klanten nog een uur na het offi
cieel sluitingsuur laten winkelen 
— bijna eenparig goedgekeurd. 

Door het wetsvoorstel Mattheys-
sens is voortaan een dergelijke 
omzeiling onmogelijk. 

In dezelfde zitting werd een wets
voorstel van VU-kamerlid Valke
niers strekkende tot uitbreiding 
van de wetgeving iz sociale her
klassering van minder-valieden 
tot de buitenlanders in overwe
ging genomen. Het zelfde kamer
lid zegde de steun van zijn frak-
tie toe aan het wetsontwerp ter 
bescherming van de persoon van 
de geesteszieken. Tijdens de dis-
kussie over het al dan niet ver
dagen van het debat over de be
groting van Landsverdediging '75 
drong VU-kamerlid Anclaux aan op 
een grondig debat over de aan
koop van gevechtsvliegtuigen. Hij 
was van mening, dat de regering 
zelf het initiatief zou moeten ne
men, een debat te houden, vóór 
de beslissing genomen wordt. In 
dit zelfde debat zou trouwens kun
nen onderzocht worden in hoever 

de Nato-verbintenissen nog beant
woorden aan de vooropgestelde 
doeleinden. 

LANDSVERDEDIGING 
ONDER DE LOUPE 

Het met een week verdaagde de
bat over de begroting Landsver
dediging 1975 gaf de VU-kamer-
fraktie ruimschoots gelegenheid 
gefundeerde kritiek uit te oefe
nen op het defensiebeleid, niet 
alleen wat de vliegtuigenkwestie 
betreft maar ook inzake taaiver
houdingen, vrouwelijke soldaten, 
enz. 
VU-kamerlid Mattheyssens hield 
een zeer opgemerkte rede over 
de zgn. « aankoop van de eeuw ». 
Onze woordvoerder, die wel dé 
specialist in de VU inzake defen
sie mag genoemd worden, ruimde 
het door de regering en de fran-
kofone gemeenschappen opge
drongen pro-Mirage-klimaat gron
dig op, argumenten (ook techni
sche, wat VdB helemaal niet op 
prijs stelde, wat hem echter bit-
sigte opmerkingen van de hh. 
Schiltz en Van Eynde kostte) bij 
de hand. VU-kamerlid Nelly Maes 
vroeg zich af, of de aanwerving 
van vrouwelijke militairen wel ge
lukkig is voor de emancipatie van 
de vrouw en pleitte voor een ver
soepeling van het statuut van de 
gewetensbezwaarden. Tot besluit 
deed ze een oproep voor een vre
delievende politiek. 
VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste 
ging indringend de taal- en socia-
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Ie verhoudingen in het leger na. 
Hij ging ook grondig de examens 
en de promotie in het leger na en 
betreurde dat inzake sindikaal 
statuut tot op heden geen uitvoe
ringsbesluiten verschenen zijn. 
Tot besluit haalde hij een erger-
Jijk geval aan van dubbelzinnig
heid en tegenstrijdigheid in een 

algemeen order van het openbaar 
ambt, flagrant in strijd met de in
terpretatie van het sindikaal sta
tuut door de staatssekretaris van 
dit zelfde openbaar ambt. 
In de zitting van woensdag j l . 
stelde VU-kamerlid Raskin de 
vraag, of de omstandigheden in 
het algemeen zo veranderd zijn, 
dat ze een herziening van het 
NATO-verdrag zouden wettigen. 

TE SPOEDIG 7 

Op 27 maart 1975 stelde VU-ka
merlid Willy Kuijpers in de Kul-
tuurraad een dringende mondelin
ge vraag over een natuurschen-
dende Meetshovense verkaveling 
in het Aarschotse. Dit agendapunt 
werd op 25 maart per 30 fr. kos
tende spoedbestelling aan de 221 
leden medegedeeld. Blijkbaar niet 
spoedig genoeg want staatssekre
taris D'Hoore kwam een half uur 
te laat Kuijpers had de vraag 
reeds gesteld ! 

CVP-kamerlid Fernand Van Dam
me vond echter deze spoedbestel
ling overbodig en richtte hierover 
een brief aan de voorzitter van de 
Kultuurraad. 
Wij kunnen Ferdinand aanraden 
zijn zuinigheidsbemerkingen uit te 
breiden : 

IN DE SENAAT 
SAMENVOEGING GEMEENTEN 

VU-senator Vandezande sprak na
mens VU-fraktievoorzitter Joris-
sen (die belet was) tijdens het 
debat over de begroting 1975 van 
Birmenlandse Zaken. In deze tus
senkomst wordt kritiek uitge
oefend op de werking van het ge
meentefonds en op de samen
voeging van gemeenten, waarvan 
de plannen op improvisatie wij
zen. Men moet soepeler te werk 
gaan, zo nodig van samenvoeging 
overschakelen naar federatie. 
Een degelijke samenvoegingspoli-
tiek vergt een inventaris van be
staande noden, met als voogdij
overheid niet de provincie maar 
de deelstaat. Sprekend over de 
taalwetgeving stelt senator Joris-
sen vast dat twaalf jaar na haar 
uitvaardiging nog steeds geen in
tegrale uitvoering is gevolgd. 
Daarom wordt nogmaals aange

drongen op uitvaardiging van de 
nodige uitvoeringsbesluiten. 
Ook VU-senator Van In handelde 
over de samenvoeging van ge
meenten, waarvan hij voorstander 
is maar dan zonder dubbelzinnig
heid. Spreker betreurde ook de 
slechte werking van het politie
apparaat en de politiek van Pon
tius naar Pilatus, gehuldigd door 
sommige ministers, die duidelijk 
hun verantwoordelijkheid ont
vluchten. Ten slotte handelde hij 
over de interkommunales, nog een 
formule waarbij misbruiken vaak 
schering en inslag zijn. 

RMZ VOOR 
EX-GEDETINEERDEN 

VU-senator Coppleters stelde en
kele ti jd geleden tijdens een de-

1. De kamerleden krijgen iedere 
week de agenda per spoedbestel
ling... Hoe zit dat ? 
2. De zendingen van de Kultuur
raad gebeuren gedeeltelijk via 
franstaïige adresplaatjes van de 
Kamer. Daardoor ontvangen een 
deel diensten en personen de do-
kumenten van de Kultuurraad die 
ze niet nodig hebben, en in het 
Frans geadresseerd 1 
3. De ministers maken maar al te 
gretig gebruik van de Kultuurraad-
zendingen om hun nota's verschil
lende malen te publiceren. Voor
beeld : op 6 november 1973 ont
ving men de 65-blz. tellende be
leidsnota van minister Calewaert; 
op 20 november 1973 werd de
zelfde tekst als « stuk • nog eens 
gedrukt en op dezelfde datum ont
ving men het nog eens bij de 
Handelingen. In het totaal een 
50.000 bedrukte bladzijden I De 
huidige nota van minister Vande-
kerckhove schijnt dezelfde weg 
op te gaan. 
4 Toen de PSC-CVP-afvaardiging 
met Van Aal, Wilfried Martens, 
Nothomb naar Portugal vloog, ge
beurde dit in een speciaal vlieg
tuig van het ministerie van Lands
verdediging... Was dit een rege-
rings- of een partij-opdracht ? 
Zelfde vraag voor vader en zoon 
Van den Boeynants i.v.m. hun 
vluchtje naar de voetbalwedstrijd 
te München. 
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bat het probleem van ex-gedeti
neerden, die buiten de gevange
nis hadden gewerkt en voor wie 
RMZ-bijdragen werden gestort 
(periode 1946-1948) maar dan niet 
individueel. Nu blijkt uit een ant
woord van minister De Paepe aan 
senator Coppieters, dat deze 
kwestie kan geregeld worden : 
« op basis van de morele opslui-
tingsdossiers zou de Regie van 
de gevangenisarbeid kunnen ach
terhalen of een persoon • extra 
muros » werd te werk gesteld en 
gedurende welke periode, wat 
aan de rijksdienst voor werkne
merspensioenen zou toelaten der
gelijke periode te valideren voor 
het pensioen als werknemer. Ge
pensioneerden die zich in dit ge
val bevinden, kunnen een nieuwe 
aanvraag indienen bij het bestuur 
van hun gemeente met het oog 
op een herziening van hun pen
sioentoestand. 

COMMISSIE VAN 
OPENBAHE ONDERSTAND 

AALST 
De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen volgen
de betrekkingen opengesteld : 

1. één betrekking van geneesheer-specialist in de 
gynecologie, 

2. één betrekking van geneesheer-specialist in de 
orthopedie, 

3. één betrekking Van geneesheer-specialist in de urologie, 

4. één betrekking >an geneesheer-specialist in de 
stomatologie, 

5. één betrekking van licentiaat in de tandheelkunde, 

twee betrekkingen van geneesheer-specialist in de 
anesthesie. 

7. één betrekking van geneesheer-specialist in de 
dermatologie, 

8. één betrekking van geneesheer-specialist in de pediatrie, 
9. één betrekking van verloskundige, 

10. één betrekking van klinisch bioloog, 

11. één betrekking van geneesheer-specialist in de radiologie. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief wor
den gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie, Gasthuis
straat 40, 9300 AALST en dienen met de bewijsstukken uiter
lijk op 30 april 1975 ter bestemming te zijn. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
Personeelsdienst. (Tel. (053)21.23.93 binnenpost 104, bestuurs-
sekretaris H. Barrez). 
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BOERDERIJ 
VOOR 
BRUSSELSE 
VLAMINGEN 

Door de Bruiielse Nederlandse Kuituur-
kommissie werd een 18de eeuws Neer
hof te Dilbeek aangekocht. Daarbi} 
horen een kleine 10 hektaren landbouw-
en weidegronden. Hoeve en gronden 
werden wettelijk geklasseerd, zodat 
Brusselse Franstalige spekulanten en op-
slorpers geen kans meer maken dit 
stuk Vlaams Dilbeek in te palmen (wat 
op zichzelf al een must i s ) . De kul-
tuurkommissie wil voor de Brusselse 
Vlamingen die < prolieren te overleven 
in beton » een echte boerderij verwe
zenlijken, waar het echte leven nog 
voor het grijpen is. Het doet misschien 
allemaal wat onnatuurlijk aan, maar 
het zit vol goede bedoelingen. Het zal, 
aldus de organisatoren, een totaal-be
drijf worden waar zoveel mogelijk die
ren zullen samengebracht worden, en 
zoveel mogelijk «stielen» zullen gedaan 
werden. Het wordt dus niet een kinder
boerderij zoals in Nederland, maar «een 
geïntegreerde jeugd- en gezinsboerderij 
met een multifunktioneel karakter » 
waar men kan meehelpen, fietsen, met 
de kar rijden, tentoonstellen, aan vor
mingswerk doen en de lente en de oogst 
vieren. Klein landbouwalaam zal er bij 
de vleet zijn om de stedeling de kam 
te geven de handen uit de mouwen te 
steken. De boerderij wordt bewoond 
door een jonge simpatieke boer en een 
lieve boerin (Johan De Staercke-Lut 
Bruyninckx). Het hele projekt zat de 
kultuurkommissie een flinke duit kos
ten, want het hof dtt eens prachtig 
moet zijn geweest, is aan een dringende 
en grondige restauratie toe. 

Foto : Studio DANN 
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DOCK^fi 

i e lAM NA IVAH DBISOVnSI 
Tien jaar na het verschijnen van de eerste roman van Alexander Solje-
nitsjin (het leven van de geditineerde schrijver in een stalinistisch 
koncentratiekamp) is er heel wat gebeurd. De schrijver werd verbannen 
uit de Sovjet-Unie nadat alle pogingen van de machthebbers hadden 
gefaald, om hem het zwijgen op te leggen. Een tijdlang beschouwd als 
de chef de file van de kontesteerders, vallen hem nu enkele vooraan
staande kontestanten in de Sovjet-Unie af, omdat Soljenitsjin zich niet 
langer meer gedraagt als een socialistisch geïnspireerd kontestant, 
doch als een reaktionaire balling, die de zin voor maat heeft verloren, 
waardoor zijn jongste publikate (Goelag II) trouwens aan overtuigings
kracht inboet, ook door de blinde anti-stalinistische haat, die feitelijk 
tot een beoordelingswijze leidt, die aan dezelfde euvels lijdt als het 
door Soljenitsjin gewraakte sisteem. 

De gezaghebbende linkse publi
cist Mandel verwijt de beroemde 
« tweede Dostojefski » c m . zijn 
stilzwijgen over alle religieus fa
natisme, dat inderdaad tot even 
erge misdaden bedreef als het 
stalinisme en het leninisme. Sol
jenitsjin schijnt ook niet te besef
fen wat de twee wereldoorlogen 
aan mensenoffers eisten. I\^an-
del's konklusie luidt dat het jong
ste werk van Soljenitsjin emotio
neel te geladen is door onverteer
de haat en wrok. « Hoe groot het 
getoonde leed ook is, inzicht 
wordt de lezer niet verschaft, 
slechts vuistdikke emotie » (Be
lang van Limburg, dd 7 april 75). 
Roy Medvedev, die het vroeger 
voor de schrijver opnam, is nu 
hoogst verontrust door bepaalde 
stellingnamen van de schrijver. 
Hij is verontwaardigd over de spot 
waaronder S. de bolsjevieken 
begraaft, die door Stalin werden 
uitgezuiverd en gellkwideerd. S. 
stelt voor de formulering « tra
gisch omgekomen » over het el
lendig einde van hen die het bols-
jevisme en Stalin aan de macht 
brachten te vervangen door « gro
tesk omgekomen ». Er is aan de 
showprocessen in de diverse epu-
ratie- en repressieperiodes onder 
Stalin zeker een irreëel aspekt 
verbonden, maar om het bloedig 
einde van Stalins slachtoffers nu 
precies grotesk te noemen lijkt 
toch ver gezocht en getuigt niet 
van de nodige afstandelijkheid en 
sereniteit, die voor het beoorde
len van de geschiedenis nodig 
zijn ,wil ze overtuigen. Zal Solje
nitsjin in het zelfde euvel verval
len als zijn beroemde voorganger 
Dostojevski, wiens politieke ge
schriften van een gemis aan in
zicht en van een politieke onrijp
heid getuigen, die men bij de kon
testant van het tsarendespotisme 
en bij de schrijver van « De ge
broeders Karamazov », « De De
monen » enz. niet zou verwachten. 
De broer van de beroemde Roj 
Medvedev, Zjores, (ze beschre
ven samen hun wedervaren in een 
psichiatrische kliniek onder de ti
tel « Wie is er gek ? ») schreef 
een boek « Tien jaar na Ivan De-
nisovitsj » met een overvloed aan 
informatie over de kontestatie in 
de Sovjet Unie, de wijze waarop 
klandestiene geschriften (zowel 
pamfletten als literaire werken) 
geschriften, nl. in « zamizdat » of 
« zelfuitgeverij » (meestal gaat 
het hier om door de censuur niet 
aanvaarde, met de hand of schrijf
machine vermenigvuldigde ge
schriften) verspreid worden, de 
reaktie van de overheid en de 
evolutie van een zeer bescheiden, 
feitelijk onderdrukt liberalisme. 
Bepaald boeiend is het relaas over 
de manier waarop « Een dag uit 
het leven van Ivan Denisovitjs » 
in de openbaarheid kwam en zijn 
auteur bijna op slag beroemd 
maakte. Dat gebeurde ahw van 
zelf : het manuskript kwam jaren, 
nadat het geschreven was, eerder 
door een toeval op de redaktie 
van het gezaghebbendste Russi
sche literaire tijdschrift terecht 
waar het de aandacht trok van 
Tvarbovski, lid van de hoofdredak-
tie, die Chroesjov persoonlijk ken
de. Na Sovjet-geplogenheid zou de 

publikatie van een zo « geladen » 
geschrift als de « Iwan Deniso-
vitsj » normaal niet mogelijk ge
weest zijn of toch een hele voor
bereiding in beslag genomen. Dat 
gebeurde echter niet met Soljenit-
sins eersteling. Op boeiende wijze 
beschrijft Zjores Mevedev hoe 
nauwelijks een week na het over-
tijpen op twintig exemplaren 
iedereen in en om Novy Mir sprak 
over die onbekende schrijver uit 
Rjazan, die er leraar wiskunde 
was, artilleriekapitein tijdens de 
oorlog was geweest en die op to
taal losse gronden bijna tien jaar 
als dwangarbeider in de hel der 
Stalin-koncentratiekampen had ge
leefd. Bijna iedere kritikus en lei
dende figuur van de kulturele 
diensten leek entoesiast zodat het 
manuskript naar de politieke top 
werd doorgespeeld, waar Chroes
jov zijn fiat tot publikatie gaf. Het 
werk sloot immers inhoudelijk aan 
bij de twee redevoeringen van 
Chroesjev over de misdaden van 
het regime tijdens het schrikbe
wind van Stalin. Vermits de lite
raire deskundigen en leiders het 
er bovendien volmondig over eens 
waren, dat de literaire kwalitei
ten van dit boek zeer hoog moes
ten aangeschreven worden (men 
had het qua sti j l , woordkeuze en 
romantechniek over niemand min
der dan Dostojevski, Tolstoi, 
Poesjkin, Tsjechov) voldeed het 
werk aan de twee voornaamste 
eisen en werd het officieel ge
lanceerd. 

Lang zou de geestdrift voor deze 
« Iwan » niet duren. Medvedev 
beschrijft even spannend hoe het 
t i j geleidelijk keerde, hoe de 
•• Iwan » werd afgebroken en hoe 
S., die intussen nog andere ver
halen kon publiceren, voor de toe
kenning van de Lenin-prijs voor 
Literatuur werd voorbijgezien ten 
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gunste van een middelmatig werk. 
Van lieverlede belandde S. als 
vanzelf bij de kontestatie, wat 
uiteindelijk tot zijn verbanning 
leidde. 
Het 165 biz tellende boek van Zjo. 
rez Medvedev leest uitermate 
vlot. Men is gefascineerd door 
het obsederend verhaal van de 
Russische intelligentia die een 
ongelijke strijd moet voeren om 
haar stem te laten horen, over de 
ondergrondse literatuur, over de 
metodes van de KGB (geheime 
staatspolitie) die eerst geschrif
ten in beslag neemt, ze doorgeeft 
aan skrupuleloze uitgevers om 
dan op grond van die niet toege
stane publikaties tegen de schrij
vers in kwestie te kunnen optre
den, over de zwarte markt in de 
westerlijke landen met under-
groundliteratuur uit de Sovjet-
Unie Kortom een schat van we
tenswaardige inside-informatie, 
waarvan de kennis uiteraard sterk 
bijdraagt tot een beter inzicht in 
de huidige situatie in de Sovjet-
Unie en waarbij zich onweerstaan
baar de vergelijking opdringt met 
de onderdrukking van de vrije 
mening door het tsarenregime. 
Het boek van Medvedev bevat 
ook heel wat biografische gege
vens over de schrijver, die nu ook 
in het Westen aan kritiek onder
hevig is en dat niet alleen vanuit 
de linkse visie. Maar dat valt 
reeds buifen het bestek van het 
boek en van onderhavig artikel. 
Het eindigt zeer toepasselijk met 
Soljenitsins rede bij de aanvaar
ding van de Nobelprijs voor lite
ratuur, die een hartstochtelijk 
pleidooi is voor vrije menings
uiting en de vrije artistieke schep
ping. 

Ongetwijfeld een boek dat elke 
lezer van Soljenitsins werk moet 
lezen tot beter begrip van het nu 
al omvangrijk werk van deze, on
danks zijn tekortkomingen, grote 
schrijver en althans in den be
ginne overtuigende aanklager. 

Uitgave Manteau, Brussel, Reeks 
Informatief, 165 bIz. (met verkla
rend notenregister). Uit het Rus
sisch vertaald door Pieter De 
Smit. 

DE REPRESSIE WORDT STOF VOOR 
EEN VLAAMSE ROMAN 

« Mensen zijn er om elkaar niet 
te begrijpen », Mare Andries. 

De Vlaamse romancier Mare Andries (geb. 1939) debuteerde 
in Amsterdam met boeken die nauw aansloten met de pro-
gressistische strekkingen die omstreeks 1960 het Noord-
Nederlandse of zelfs Amsterdamse proza kenmerkten. Een 
zeer brave borst (1964) bij voorbeeld is geschreven m de 
autobiografische stijl van de ik-llteratuur uit die jaren. Het is 
een zeer estetisch of gewild dichterlijk opgevat boek dat 
baadt in het totaal amorele dekadentisme en de anarchis
tische romantiek waarin de hoofdfiguur Simon Kimrooi als 
een rusteloze zwerver een uitkomst tracht te vinden voor 
zijn verlangen naar een utopisch en probleemloos bestaan. 
In dat opzicht is Mare Andries een gevoelige getuige van een 
levensklimaat dat over heel West-Europa en de Verenigde 
Staten vooral bij de jongeren verspreid was. De eksplosie 
van de welvaart gooide de hele maatschappij en de geves
tigde moraal overhoop, het leven zelf werd aangetast door 
de moraliteit van de wegwerpkultuur, het was volledig ge
bonden aan de genietingen van het nu, in de trant van : 
« En wij doen maar wat. We leven maar wat. Het doet er 
niet toe ». Van dat leven brengt Een zeer brave borst het 
thans eentonig aandoende en literair-kunstmatige relaas. 
In het eksperimenteel opgevatte en met fragmenten afge
bouwde boek De maagdenhorde (1968) is er een duidelijke 
kentering aanwezig. Het utopische verlangen wordt er, al
thans op het zuivere vlak van de verbeelding en zelfs iii de 
stij l van fantastische gruwelverhalen, geplaatst tegenover 
het geweld en de oorlog. Ook dat boek is anarchistisch, 
maar de anarchie schuilt hier in de angst en de dreiging van 
de dood. Het is een science-fictionachtige wereld vol gehan-
dikapte onwerkelijke wezens en mensen in rolstoelen. 
De roman Canto Flamenco, over een Vlaams gezin dat het 
slachtoffer werd van de repressie, is in een totaal andere 
stij l geschreven als de romans uit de Amsterdamse periode. 
Wat betreft de vorm, sluit hij meer aan bij de traditie van het 
Vlaamse verhalend proza. Er zitten elementen in die aan de 
dynamische verhaaltechniek van Walschap doen denken. 
Ook de magisch-realistische stijl van Lampo lijkt Mare An
dries aan te trekken. De invloed van Hugo Claus is eveneens 
aanwezig. Die terugkeer naar een Vlaamse verhaalstijl en 
ook naar Vlaamse maatschappelijke toestanden vind je sinds 
een vijftal jaar bij nog andere jongere Vlaamse prozaschrij
vers als Willy Spillebeen, Clem Schouwenaars en de meer 
op Antwerpse toestanden gerichte Fernand Auwera. Bij deze 
schrijvers krijgt het Vlaamse proza opnieuw een eigen 
gezicht en een duidelijke identiteit. Het wijst op een groeiend 
Vlaams sociaal en kultureel bewustzijn. 

Andries' verhaal over een geval uit de na-oorlogse repressie 
in Vlaanderen moet in een veel ruimer kader gelezen worden 
dan dat van de zuiver historische feiten. De auteur was trou
wens nog een kind toen de repressie toesloeg, zijn roman 
kan bezwaarlijk als een getuigenis of een soort reportage 
gelezen worden. Met dit onderwerp bevestigt hij zijn terug
keer naar een morele en maatschappelijke problematiek, die 
hij in de eigen Vlaamse werkelijkheid situeert. Het verhaal 
speelt in een Vlaams dorp, de hoofdfiguur, Ferdinand Uyten-
daele, is er leraar in de plaatselijke gemeenteschool, de 
kerk beheerst er het sociale leven en het landschap, de kris-
telijke normen bepalen er de zeden, Katherina, de vrouw van 
Ferdinand, beantwoordt aan het beeld van de traditionele 
hard werkende, zorgende Vlaamse moeder. Zij valt ten prooi 
aan de angst — een belangrijk tema van Andries — die het 
gezin Uytendaele overvalt als een bende dronkelappen uit 
het dorp bij de bevrijding, plunderend en overal brand stich
tend, de zwaar zieke Ferdinand uit het huis drijven en mar
telen. Zijn schoonbroer Benooi, die bij de weerstand was, kan 
hem op het laatste nippertje van de dood redden. Ferdinand 
Uytendaele eindigt als een wrak, in een rolstoel. Aan het 
slot van de roman wordt hij gekonfronteerd met de pastoor. 
De ontmoeting heeft plaats op een smalle landweg langs 
het water. Ferdinand weigert met de priester een gesprek 
aan te gaan. Toen hij in nood verkeerde kwam niemand, be
halve Benooi, hem ter hulp, de pastoor « kroop toen in zijn 
schelp en kakte in zijn broek •>. 

In dat soort passages komt het antiklerikalisme van Mare 
Andries boven. Ook de bladzijden waarin verhaald wordt hoe 
de oudste zoon Herman Uytendaele na de gevangenneming 
van zijn vader afscheid neemt van de prefekt en zijn leraar 
Nederlands in het kollege, getuigen van een lang opgekropte 
haat tegen de Kerk in Vlaanderen, die zich in de troebele 
dagen van de wilde afrekeningen tussen de Vlaamse mensen 
volkomen afzijdig hield en het terrein vrij liet aan de overal 
oplaaiende haat. Niet alleen het gerecht maar ook de hogere 
morele instanties lieten toen verstek gaan. De kritiek van 
Mare Andries gaat veel dieper als hij schrijft dat de priester
leraar van Herman geen raad wist met de kritiek en de frus
traties van zijn zestienjarige student : « De leraar wankelde, 
zijn mond opende zich een paar keer heel ver, maar er kwa
men geen woorden, de opleiding, de jarenlange gestage 
indoktrinatie faalde, de bijbel, het evangelie, de honderden 
dikke teologische boekwerken voorzagen geen pasklare for
mule ». Vanuit die achtergrond Is het ook te begrijpen hoe 
de Kerk In Vlaanderen tien jaar later, in de zestigerjaren, 
geen greep had op de zware zedelijke en filosofische pro
blematiek waarmee de jongeren toen gekonfronteerd wer
den. Daarvan getuigen trouwens de eerste romans van Mare 
Andries. Met het wegvallen van Ferdinand Uytendaele valt 
ook de zedelijke basis weg waarop het hele gezin gebouwd 
was. Herman gaat aan de drank, Ida beleeft een dol maar 
dramatisch avontuur met een Amerikaanse negersoldaat, 
zelfs Katharina weerstaat niet aan de drift van Neel. In die 
scènes komt Andries' naturalisme op onweerstaanbare wijze 
aan bod. Terwijl de erotiek In de Amsterdamse romans van 
Mare Andries ervaren wordt als een vlucht In de genietingen 
van het nu, wordt ze In Canto Flamenco verweven met de 
maatschappelijke dramatiek van een door de repressie getrof
fen en op drift geslagen Vlaams gezin. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Mare Andries, CANTO FLAMENCO, Standaard Uitgeverij, 
Antwerpen, 1974, 180 bIz. 
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PARUSE LENTEMODE 
BIJ SUCCES KLEDING MEYERS 
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DE GROOTSTE MATEN 
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Op amper 15 km van 
Antwerpen hebt U ruime par-
keermogelijkheden en wordt 

U bediend door ervaren en 
vakbekwame beroepsmensen die 

U graag goed gekleed zien ' 
Voor de keus en beslist ook voor 

de prijs — die vele honderden ver
schilt — moet u de enorme kollektles zien 

van SUCCESKLEDING MEYERS. 

EEN SPECIALE KOLLEKTIE 
VOOR MOEDERS 
VAN KOMMUNIKANTEN. 
SAMENGEBRACHT UIT DE 
BESTE EUROPESE KOLLEKTIE 
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vooraleer uw aankoop te doen en dan zult u 
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den de aangeduide prijs betalen 
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TEATER « VERTIKAAL » 
GENTBRUGGE 

Het Gentse voorstad teater « Ver
tikaal » sluit zijn speelseizoen 
met « VIviseks », de Nederlandse 
titel voor een reeks (22) sket
ches van twee Fransen : Guy Be-
dos en Jean-Loup Dabadie, in het 
Nederlands vertaald door Luc 
D'Haveloose die ze wist aan te 
passen met de plaatselijke toe
standen. 
Guy Bedos werd geboren te Al
giers in 1934 en kwam als 15-
jarige naar Parijs met als enige 
wens « aan teater te doen » zon
der veel sukses. Wordt eindelijk 
opgenomen in de groep van Jac
ques Charron voor een tournee 
in het Midden Oosten. Terug In 
Parijs treed hij op als kabaretier 
en wordt werkloos. Breekt erg 
langzaam door, schrijft sketches 
en debuteert voor TV. Speelt ook 
In enkele films die geen geschie
denis maken. Schrijft scenario's 
waaronder « Dragee ou poire » 
dat een groot sukses werd. 
Jean Loup Dabadie werd te Parijs 
geboren op 27 september 1938. 
Stopt zijn studies omdat hij zich 
tot de literatuur aangetrokken 
voelt. Zijn eerste manuskript ver
brandt hij en schrijft als tweede 
• Les yeux secs » die werd ge
publiceerd maar waarvoor zijn 
vader moest tekenen wegens zijn 
minderjarigheid. Daarna versche
nen « Les dieux au foyer ». In 
1960 gaat hij werken voor het 
blad « Arts » en later voor « Can-
dlde ». Radio Europe I vraagt hem 
teksten en later schrijft hij voor 
de TV samen met Bedos. 
In het teater Vertikaal worden de 
sketches gebracht door Suzanne 
Juchtmans en Nolle Versyp die 
bijzonder goed op elkaar zijn in
gespeeld. Zij brengen de humor 
onder alle vormen tot het publiek. 
Beide artiesten voelen zich in hun 
spel. Daarin komen alle facetten 
van het leven op humoristische 
wijze tot uiting. Van de 22 sket
ches dienen wel bijzonder ver
meld « Bienvenu - Verpest - Help, 
de dokter is verliefd - De grote 
versierder . Nazaret ». De regis
seur Boudewijn Vander Plaetsen 
kon geen betere keuze doen. Een 
werkelijk sukses. Het bescheiden 
dekor is van Michel Bracke en 
de muziek werd samengesteld 
door Charly Corijn. 

Lode 

KONCERTEN BIJ DE VLEET 

De twee wellicht belangrijkste 
shows na de groots opgezette 
Warner Bros show in het voor
jaar vielen dit weekeinde spijtig 
genoeg vlak na elkaar. Zowel de 
folkgrootmeester Donovan als de 
surrealistisch gestileerde Britse 
groep Genesis slaagden er in 
voor uitverkochte zalen te spe
len. Genesis komt in elk geval 
voor een ekstra koncert terug 
(8 mei e.k., Antwerpse Sportpa
leis). Het voor Genesis te Vorst 
opgekomen publiek leek erg ge
ïnteresseerd in zanger en kompo-
nist Peter Babriel's laatste kreatie 
« The lamb lies down on Broad
way », waarin hij het fantasierijke 
verhaal vertelt van de jonge Porto-
Ricaanse inwijkeling die in New-
York verzeild geraakt, en in aller
lei imaginaire droomverhalen te
recht komt. Met opvallende kostu
mering akteert Gabriel de ver
scheidene nummers, en vertelt 
tussendoor ongeveer wat volgen 
zal. De zeer degelijke muzikale 
begeleiding van het kwartet redde 
naar onze mening enkele zeer 
zwakke nummers in de show. Lief
hebbers vinden op de gelijknami
ge elpee gelukkig een fijngebrach-
te versie van de pop-opera, en 
« The lamb » zal wellich velen in
spireren om het teatrale in de 
lichte muziek tot zijn recht te la
ten komen. Doch het publiek lust
te al bij al evenals wij duidelijk 

meer het bisnummer uit hun 
« foxtrot «-periode en het show-
nummer « The knife ». 

DONOVAN LEITCH 
Een voornaam die de folkliefheb-
bers ongetwijfeld kennen uit de 
protestperiode samen met Dylan 
en Paul Simon is wel Donovan, die 
voor twee koncerten in ons land 
was. Na zaterdag in de Antwerpse 
Arena bracht hij zondagavond 
voor een 2.500 mensen in de VUB 
een recital om van te snoepen. 
Op een verhoogje gezeten in 
schoenmakerszit met naast hem 
een ruiker bloemen bracht hij t i j 
dens twee sets van een uur een 
beste keuze uit zijn repertoire 
dat hij nu reeds tien jaar op
bouwt. Gewapend met de akoesti
sche gitaar, mondharmonika, zijn 
zachte wat trillende stem en een 
eeuwige glimlach veroverde hij 
vanaf de eerste akkoorden zijn 
publiek dat telkens weer heel 
zacht meeneuriede met « Hurdy 
gurdy man » en « Catch the 
wind » waarin hij de serene liefde 
voor mens en natuur bezingt. Met 
« Sunshine superman » en « Je
nifer » zette hij sfeervol het twee
de deel in, en ging verder met 
« Your broken heart • en ook 
« Salvation stomp », nummers uit 
zijn pas verschenen album « 7-
tease ». Na de legende over het 
verdwenen kontinent Atlantis 
bracht hij hulde aan de oude 
Adams, uit Oregon, USA, die hem 
in zijn eerste muzikale stappen 
steunde. Zijn « Epistle to Der-
dermeerroll » was een juweetje, 
en Don nodigde hem uit om sa
men een liedje te brengen. Met 
ondermeer de meestamper « Mel
low yellow » en het zachte « La-
lena » rondde hij af, om na het 
koncert nog even een blitsbezoek 
te grengen aan het pas geopende 
Folk Union Club in de Brusselse 
Wittestraat nabij de Louisapoort 
waar zijn landgenoot John Makin 
en de Amerikaan Tucker Zimmer
man optraden. 

Serglus 

CALIFORNIA SPLIT 
(DE KONINGEN VAN HET SPEL) 
« MASH » Is tot nog toe het eni
ge kommerciële sukses van de 
Amerikaanse kineast Robert Alt
man. Nochtans konden ook zijn 
« That cold day in the park », 
« Images », « Mc Cabe and Mrs. 

Elliot Gould en George Segal, 
het komplementair duo In * Cali
fornia split ». 

Miller » bekoren ; minder zijn 
voorlaatste f i lm, « The long good
bye ». Robert Altman zegt hier
over zelf : « Mijn komedies zijn 
niet komisch genoeg ; mijn dra
ma's niet dramatisch genoeg ; 
de seks in mijn films niet sexy 
genoeg ». Het ziet er nu naar uit 
dat zijn recentste werk, « Cali
fornia split . , door de ene krl-
tici opgehemeld en door andere 
verguisd, opnieuw geen groot 
kassukses zal worden. Maar dit 
dan m.i. gewoon door een ge
brek aan inhoud en voldoende 
elementen die het publiek kun
nen boeien. 
Net als in « MASH > en in « The 
long goodbye » deed Altman ook 
dit keer beroep op akteur Elliot 
Gould. Hij vertolkt de rol van de 
beroepsgokker Charlie. Zijn te
genpool is akteur George Segal 
in de rol van de amateurgokker 
Bill. Charlie en Bill zijn twee 
mekaar aanvullende persoonlijk
heden : Charlie is de extravert 
die samenhokt met twee call-
girls. Bill is de introverte twee-
derangsjoernalist die gescheiden 
leeft van zijn vrouw. Hun eigen
aardige vriendschap baseert zich 
op een gelijkgestemd gevoel van 
ontheemd-zijn en vooral op een 
zelfde gokmanie. En er wordt in 
deze film dan ook heel wat ge
gokt I Aanvankelijk gedragen 
Charlie en Bill zich als kleine 
kruimelgokkers : ze winnen wel, 
maar laten zich telkens weer van 

de winst beroven, of ze verliezen 
en zien onmiddellijk weer uit 
naar een volgende kans. En op 
een dag besluiten ze zelf die 
kans in handen te nemen : ze 
trekken naar de « grootste klei
ne stad ter wereld >, de gok-
stad Reno. En Bill, de amateur, 
wint er in groot gezelschap de 
ene gok na de andere. Aan het 
einde van de eerste avond heb
ben de twee vrienden reeds een 
klein fortuin bij mekaar gegokt. 
Maar Bill heeft er blijkbaar ge
noeg van, laat zijn vriend in de 
steek en vertrekt « naar huis », 
wat dat dan ook mag wezen... 
Het einde van de f i lm komt on
verwacht aan en laat je als kij
ker nogal verbauwereerd achter. 
Wellicht dacht Altman dat het 
snuitentrekken van Elliott Gould 
en het afwisselend lachen of 
triest en meewarig kijken van 
George Segal voldoende was om 
ons de innerlijke evolutie bij zijn 
hoofdpersonages te laten vol
gen. Hierin vergist hij zich dan 
in elk geval, want deze persona
ges blijven schematische teke
ningen zonder dat ze ooit echt 
tot leven komen. 

Beter geslaagd is de sfeer- en 
vooral miiieutekening in deze 
f i lm. Uiteraard het milieu van 
gokkers en grootstadontheemden. 
Prachtig is bvb. de sekwens 
waarin Altman, doorheen de kom-
mentaar van Charlie, een groep 
beroepsgokkers tekent. 
Op filmtechnisch vlak is er in 
deze f i lm wel een en ander om 
bewonderend tegenaan te kijken. 
Altman weet door een vinnige 
montage tempo in zijn films te 
brengen die de aandacht gaande 
houdt. Duidelijk is het belang die 
hij hecht aan de kleuren (vooral 
bruin). Bovendien is zijn fi lm een 
briljante aaneenrijging van losse 
sekwensen, situaties die alle een 
stuk zijn uit de realiteit die hij 
wil tekenen. En de dialogen zijn 
een illustratie van Altmans op
vatting dat iedere kijker bij het 
zien van een fi lm uit de mekaar 
overlappende of simultane dialo
gen zelf het essentiële moet ha
len. Filmtechnisch en wat de re
gie der twee hoofdakteurs be
treft met brio opgezet, blijft « Ca
lifornia split » echter een fi lm 
zonder enige dieptewerking. Het 
blijft inhoudelijk leeg en hol. Een 
oogverblindend spelen met beel
den, dialogen en akteurspresta-
ties. Ook in Altmans vorige films 
was dit oogverblindende reeds 
aanwezig. Maar telkens had ik 
nog de indruk dat hij doorheen 
deze briljante beelden ook iets 
meedeelde ; dat Altmans door
heen zijn tragikomische of iro-

Zaterdag (19-4) werd onder ruime belangstelling 
100 jaar Goede Pers-Averbode gevierd. Ontstaan uit 
de Broederschap van 0-L-Vrouw van het H. Hart is 
de drukkerij-uitgeverij van de Heren van Averbode 
uitgegroeid tot een van de belangrijkste van de 
Benelux. Wie heeft niet van ver of bij iets te maken 
gehad met « Zonneland », « Vlaamse Filmpjes », 
« Averbodes weekblad » ? Gestart met louter reli
gieuze doeleinden ging de uitgeverij zich allengs 
specializeren in kinder- en jeugdbladen. Een waaier 
van tijdschriften wordt wekelijks de jeugd, van 
kleuter tot tiener, aangeboden. Meer dan 1.000.000 
eksemplaren per week, ge moet het maar doen ! 
De drukkerij NV Altiora, aanvankelijk een eenmans
zaakje, stelt vandaag 350 werknemers te werk, wat 
niet te onderschatten is in een streek die steeds 
van industrie is gespeend gebleven. Deze dagen 
heeft men ook links en rechts gewezen op de be

houdende literatuur is de GP-uitgaven. Zo van : 
« in 1960 huwde onze koning een Spaanse princes : 
Fabiola. Koning Boudewijn en koningin Fabiola doen 
al wat zij kunnen om de Belgen gelukkig te maken». 
Inderdaad, dit is weinig hartverheffende literatuur. 
Maar moeten wij niet toegeven dat ook wij en de 
generaties voor ons dergelijke zaken te lezen heb
ben gekregen en dat wij en zij er toch « gezond » 
zijn uitgekomen Dit naast de vele positieve 
dingen die de GP-uitgaven de jeugd wekelijks 
brengen. 
De viering, waar we ook onze mandatarissen Van 
Haegendoren, Anciaux en Kuijpers bemerkten, 
was een hoogstaande bijeenkomst waar vooral de 
feestrede van Bernard Kemp van hoge waarde was. 
Wij twijfelen er niet aan dat het de GP in de volgen
de 100 jaar zal blijven goedgaan, toch : dank u wel 
voor het gepresteerde ! (M. V. Liedekerke). 

nische portretteringen iets uit
drukte over onze samenleving. 
In « California split » slaagt hij 
daar helemaal niet in, zodat deze 
f i lm — ondanks bepaalde loven
de kritieken van Altmanfans — 
overkomt als een kleurige zeep
bel : mooi maar kritiekloos. 

Hllde Dekeyser 

Suspense boven op het dak van 
11 Harrowhouse, met Candice 
Bergen en Charles Grodin. 

11 HARROWHOUSE 

Van de Amerikaanse — van oor
sprong Armeense — kineast 
Aram Avakian konden we enige 
tijd geleden reeds de politiefilm 
« Cops and robbers » zien. Met 
« 11 Harrowhouse » levert hij 
geen meesterwerk af, maar be
zorgt hij de bioskoopbezoekers 
wel anderhalf uur prettige ont
spanning. En deze zijn, in een 
periode waarin zoveel stompzin
nige zogezegd komische films 
worden uitgebracht, beslist wel-
gekcmen. 
11 Harrowhouse is het adres 
waar zich in Londen de wereld-
centrale bevindt van de diamant
handel. Een zekere Mecham 
zwaait er de skepter met ijzeren 
hand. Kleine, in zijn ogen onbe
duidende makelaars worden door 
hem dienovereenkomstig behan
deld. Zo Chesser, die zich door 
deze handelwijze goed vernederd 
voelt. Op een dag krijgt hij on
verwacht een belangrijke op
dracht : een grote diamant kopen 
voor de schatrijke maar nogal 
bizarre Massey. De diamant wordt 
Chesser echter afhandig gemaakt 
en daar hij geen beroep wil doen 
op het geld van zijn verloofde 
Maren, zit er voor hem niets an
ders op dan in te gaan op de sug
gestie van Massey en een kraak 
te beramen in 11 Harrowhouse. 
Hij slaagt hierin dank zij de kost
bare hulp van de pientere en 
avontuurlijke Maren en van Watts, 
een bediende van Meecham die 
lijdt aan kanker, maar tevergeefs 
op wat medeleven en menselijk
heid bij zijn meester hoopte en 
nu wraak neemt. Met de spekta-
kulaire kraak zelf is het voor 
Chesser echter nog niet afgelo
pen, want hij krijgt nog af te re
kenen met een oneerlijke Mas
sey. Dat bezorgt de kijkers een 
wilde achtervolgingsscène in de 
stijl van het beste stripverhaal. 
Adembenemend, een staaltje in 
zijn genre I 

Zoals gezegd, een meesterwerk 
is deze film beslist niet. Aram 
Avakian mist (nog) de persoon
lijke touch en de feeling voor 
volgehouden suspense. De te 
vlakke vertolking van Charles 
Grodin in de hoofdrol van Ches
ser moet grotendeels weer goed
gemaakt worden door de cynisch-
ironische en met typisch Brits 
flegme voorgedragen ik-kommen-
taar. Grodins vertolking verzinkt 
in elk geval in het niet bij de 
vlotte presence van een schalk
se, geraffineerde en pittige Can
dice Bergen als Maren, en bij het 
meer dan behoorlijk spel van 
John Gielgud (Meecham) en Ja
mes Mason (Watts). 
Als prettige ontspanning zonder 
meer is « 11 Harrowhouse » be
slist een aanrader. 

Hllde Dekeyser 
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VIRIJ€ TUD 

HULP, 39 IN NOOD ! 
Toen de vele honderden duizenden franken, afkomstig van de 
verkoop van vele uitstekende jonge spelers, wie weet waaraan 
« vergosseld > waren, kreeg het ene bestuurslid last met de 
gezondheid, en het andere te veel werk. De eer de klub te be
sturen werd overgelaten aan de jeugd zogezegd. 

En daar zit de jeugd dan. Met een berg « poef ». Met zonder spe
lers, want alles is verkocht. Met de degradatie (ziet ge 't, als die 
snotneuzen het moeten doen !). En met kontrakten getekend 
door mannen die het groot zagen toen het goed ging en het af
trapten toen ze onnakoombaar bleken. 

Zo'n kontrakt was bij voorbeeld de huurovereenkomst voor het 
stadion. Stadion dat door het gemeentebestuur ook groot gezien 
werd, omdat alles zo goed ging. Toen. Gemeentebestuur dat nu 
— wel begrijpelijk — een deel van het te kwistig geïnvesteerde 
geld terug wil. Het lijkt uitkomstloos. Maar dit staat vast : het 
gaat om een van de alleroudste voetbalklubs van ons land, en 
om een groep jonge mensen die de sportieve krachttoer willen 
opbrengen die klub te redden. Van hen zal het moed, vindingrijk
heid, werk en doorzetting vergen. Zij zullen slagen. En met een 
beetje hulp zullen zij snel slagen. 

Wij willen langs deze weg een kleine oproep doen. De spelers 
kunnen helpen, en zij weten heel goed hoe. De supporters kun
nen zich nu supporter tonen. Het gemeentebestuur gaat niet 
helemaal vrij uit, en kan iets rechtzetten. Vele klubs — van sta-
mlneeklubjes tot de allergrootste profklub in dit land — hebben 
in het verleden en nu nog dikwijls en met sukses aangeklopt bi| 
de klub die nu in moeilijkheden zit : kunnen zij niet, ongevraagd 
een beetje hulp aanbieden ? Wanneer allen die een « vreemd 
zondeke » bedreven, zondekes die alle samen de huidige moei
lijke situatie kreëren, nu eens een helpend handje reikten, dan 
was dat oude, kleine klubje, waarin verdorie spelers gevormd 
werden — en in de toekomst nog zullen gevormd worden — die 
de sportroem van ons land, o dierbare uitdrukking, tot ver over 
onze grenzen hielpen vestigen, binnen één jaar weer zo gezond 
als een visje. Wie is de eerste om dat helpend handje uit te 
steken ? 

Het gaat om de klub die het stamnummer 39 draagt, en daarmee 
weet iedereen die erbij betrokken is om welke klub het gaat. 

FRANS ZOGEZEGD 

Wat mannen als... Nee, geen na
men ! Wat sommige Vlaamse 
koereurs uit hun i<loefen slaan 
als de Waalse kollega van onze 
Fred hun een interview afneemt 
voor de RTB, dat grenst aan het 
ongelooflijke. Als zij denken dat 
de Franssprekenden hen zo ver
staan .. 
Nu nemen wij graag aan dat zij 
hun publicitaire verplichtingen 
moeten nakomen van hun baas, 
en desnoods in het Chinees hun 
nummertje moeten weggeven, 
maar zou het niet mogelijk zijn 
ergens een paar zinnetjes van 
buiten te leren, en die maar uit 
te braken op een min of meer 
verstaanbare wijze ? Wij dachten 
er nog bij te schrijven : of de 
hulp van Fred in te roepen, maar 
bedachten ons op het laatste 
ogenblik. 

PROPER 

Het is eigenlijk geen Ardens 
weekend meer, en er zijn ook 
geen drie koersen meer, zoals 
vroeger, maar de Waalse Pijl en 
Luik-Bastenaken-Luik vormen in 
feite toch nog altijd een geheel. 
En een echt Belgisch geheel. De 
eerste koers werd gewonnen 
door een Vlaamse koereur (André 
Dierickx) en de tweede door een 
Belg (Eddy Merckx), zodanig dat 
de pariteit die ons na de een
dracht macht bezorgd, gerespek-
teerd werd. En voor de rest wa
ren het propere koersen, waarin 
de kopmannekens zoals dat past 
met een beetje voorsprong naar 
de meet kwamen gepeddeld, en 
het daar onder elkaar aflapten. 
De ene keer al met wat meer 
sukses dan de andere keer, zoals 
dat gaat in het leven. 

NIET HELEMAAL JUIST 

Jaak Lecoq kreeg nog maar eens 
koppijn van het dekreet van de 
Vlaamse kultuurraad betreffende 
het statuut van de onbetaalde 

sportbeoefenaar. Het bedreigt de 
eenheid van het Belgische voet
bal. Het is het einde van onze 
kampioenschappen. Het verzwakt 
onze positie in het buitenland. 
Het betekent een waardevermin
dering van ons voetbal. En veel 
vijven en zessen. Maar, roept de 
Jaak triomfantelijk uit, de bond 
is goed gewapend om weerstand 
te bieden. Hij ontvangt namelijk 
geen subsidies. Dat is toch om 

te lachen zeker ? Welke federa
tie zou meer subsidies ontvangen 
dan de voetbalbond, zij het dan 
onder de vorm van honderden 
sportinstallaties helemaal voor 
niks of voor een appel en een 
ei ter beschikking van de klubs 
gesteld. Op kosten van jan en 
alleman gebouwd, en vaak veel 
te veel betaald. 

BEKEKEN 

De voetbalkompetitie zit er ook 
bijna op. Het staat nu wel zo 
goed als vast dat Erweedeejem 
kampioen wordt — op het ogen
blik dat wij deze verheugende 
vaststelling neerpenden vijf pun
ten voorsprong op Anderlecht, 
met nog drie matchen voor de 
boeg — en dat Anderlecht zoniet 
de beker wint, dan toch volgend 
jaar de daaraan verbonden Euro
pese kompetitie speelt. Tenzij 
« den Antwerp » beest zou doen, 
en achtereenvolgens RWDIVl en 
Anderlecht zou kloppen. Wat nau
welijks denkbaar is. Aan de der
de Europese kompetitie — de 
UEFA-beker — zouden, zoals de 
zaken er nu voorstaan, Brugge en 
Antwerpen kunnen deelnemen. 
Dus, zoals dat past, eerst Brussel 
en dan de provincie. 

DAAR OOK ? 

Met paardesport hebben wij maar 
heel weinig te maken. Zelf beoe
fenen gaat niet, bij gebrek aan 
een paard, een stal en centen. 
Op de renbanen kunnen wij ook 
ai niets gaan doen : noch hoge 
hoed, noch tips voor de weddin
gen. Voor belangrijke (?) jum-
pings ontbreekt doorgaans de 
t i jd. Het enige dat wij van paar
desport zien, is al eens een ont
moeting van de zg. landelijke 
ruiters. Wij kunnen dus moeilijk 
oordelen van de juistheid van de 
bewering die wij lazen : dat het 
wereldje van de topruiters er een 
is van haat en nijd. Maar met 
wat wij vroeger lazen — meer op 
internationaal vlak — over pro
fessionalisme, en kombientjes. 

en negocie, zou het ons helemaal 
niet verwonderen. Tenslotte is 
het ook een sport geworden waar 
grote bedragen mee gemoeid zijn, 
en daar is het zelden allemaal 
koek en ei. 

NOG STEEDS RAYMOND 

Is Raymond Ceulemans dan wer
kelijk onverslijtbaar ? Hoe lang 
nog gaat hij ongenaakbaar op de 
allerhoogste sport van de blljart-
ladder staan ? Deze week nog, te 
Gent, werd hij weer wereldkam
pioen, hoewel hij op een bepaald 
ogenblik tegen een serieuse ach
terstand op moest kijken. Al zo 
vele jaren belaagd door grote 
kampioenen uit alle landen, en 
meest wellicht nog uit eigen land, 
houdt de Raymond trots en sterk 
stand. Een reus moet die man 
zijn, met een Ijzersterke gezond
heid. Want de biljartsport is geen 
wielersport. Die drie stomme 
ivoren ballen zouden al even on
handelbaar kunnen zijn als de ze
nuwen van de man die ze tegen 
elkaar moet karambollen als het 
er, met of zonder afspraakjes, 
werkelijk op aankomt. 

HET MOET DUUR ZIJN 

Ons koppeken is ver van een 
komputer. Men zal het ons dus 
niet kwalijk nemen als wij voor
lopig nog niet wijs raken uit de 
berichten over trainers die gaan 
en trainers die misschien zullen 
komen. De indruk die wij krijgen 
IS deze : waar hij is schijnt geen 
enkele trainer te deugen, maar 
waar hij gaat, verwacht men won
deren van hem. En dus loopt ie
dereen maar over en weer, op 
zoek naar een jobken, en vooral 
naar centjes, leder zijn merjing, 
natuurlijk, maar als wij de onze 
mogen,ten beste geven : het be
lang van de trainer wordt in ons 
land — dank zij de gazetten — 
geweldig overschat, en bijgevolg 
ook de pree die men aan die he
ren spendeert. Volgens ons zou 
men moeten van de idee uitgaan 
dat de trainer iemand is die aan 
een klein groepje gekonditioneer-
de knapen een eenvoudig maneu
ver moet aanleren, en dat er veel 
mensen zijn die dat kunnen. Men 
maakt ze alleen duur door enkel 
te gaan zoeken onder ex-vedet-
jes Waar daarenboven de beste 
niet eens te vinden zijn. En om 
een voorbeeld te geven : de bes
te trainer die wij kennen (en wij 
beseffen wat wij zeggen) is een 
onderwijzer die nooit hoger speel
de dan in tweede provinciaal. 

Een drukke sportweek, waarin uitdager De Kerpel de handdoek van 
zijn eigen trainer kreeg toegeworpen, Merqkx de oudste klassieker 
(weer eens) op zijn naam schreef, RWDM zijn kampioenschap zekerder 
maakt en Feyenoord met 3-0 inblikt. 

VAN DAC 
# MAANDAG : Uit welingelichte 
bron vernemen wij dat de twintig
jarige motorenner die zaterdag 
om het leven kwam, gelukkig 
stierf. Moeten wij blij zijn dus ? 
• DINSDAG : « Met Merckx is 
het zo dat hii voor de Belgen een 
soort godsdienstig begrip is ge
worden ». Dit maakt men de Itali
anen wijs 9 WOENSDAG : Tony 
Perez, arbiter, voelt zich zwaar 
beledigd door Mohammed Ali , bok
ser. Hoe kan dat nou ? # DON
DERDAG : Wat is idioter : de 
RTB-reporter die een Nederlandse 
vraag stelt of de Vlaamse koereur 
die een Frans antwoord geeft ? 
Inderdaad I • VRIJDAG : Dach
ten dat er weer een nieuwe oor
log was uitgebroken. Maar het 
was de ijshockeymatch Rusland-
Tsjechoslovakije # ZATERDAG : 
De rugbymatch lerland-Schotland 
tegen Engeland-Wales loog er ook 
niet om. Ook daar moet de liefde 
groot zijn onder de volkeren # 
ZONDAG : Enige wereldsolidari-
teit zal nodig zijn om de Britten 
genoeg draagberries te bezorgen 
om hun lam geslagen voetbalsup
porters af te voeren. Only a ga
me # 

TOT DAC 

De atmosfeer verschaft ons niet 
alleen lucht om te ademenen, 
en weer en wind en regen — ' 
van dat laatste soms wat te 
veel —, zij beschermt ons ook 
tegen een heleboel gevaren die 
ons vanuit de kosmos bedrei
gen. 
In de eerste plaats tegen te 
sterke hitte en te bittere koude. 
Zonder dampkring zou de aarde 
overdag héél sterk verhit wor
den, en 's nachts afgekoeld. Nü 
slorpt de dampkring overdag een 
hoeveelheid warmte op (hij 
werkt dus afkoelend), die hij 's 
nacht gedeeltelijk weer afgeeft 
(en dan werkt hij verwarmend). 
De atmosfeer beschermt de aar
de ook tegen een hoeveelheid 
stralingen in de kosmos, die 
voor ons dodelijk zouden zijn. 
Zo zorgt de atmosfeer ervoor 
dat er maar uiterst weinig ultra
violette stralen tot op het aard
oppervlak doordringen. Stralin
gen van nog kortere golflengte 
(gamma- en röntgenstralen) 
dringen helemaal niet door de 
dampkring, en als men ze wil 
bestuderen, moet men boven de 
dampkring uitstijgen. Dat is dus 
een taak voor de ruimtevaart. 
Langgolvige stralen — zoals in-
fraroodlicht — worden even
eens tegengehouden. 
De dampkring laat slechts twee 
bundels stralingen door, de 
twee « vensters ». Dat is ener
zijds het zichtbaar licht (met een 
golflengte tussen 3600 — paars 
— en 7600 — roodangström, 
d.i. 1/100.000.000 mm), en an
derzijds de radiogolven — het 
radiovenster — met golflengten 
tussen 1 cm en 10 meter. Op 
het belang van deze vensters 
voor de waarneming, zowel met 
optische instrumenten a\i met 
radioteleskopen, moet wel niet 
gewezen worden. 
En tenslotte dit : aangetrokken 
door de aarde treden dagelijks 
miljarden stofdeeltjes — met 
een gezamenlijk gewicht van zo
wat 8000 ton, de dampkring bin
nen. Het meeste brandt op op 
een hoogte van ongeveer 70 km 
door wrijving met de dampkring. 
Het lichtverschijnsel dat daarbij 
optreedt noemt de volksmond, 
heel ten onrechte, « vallende 
ster ». De astronoom spreekt 
over « meteoriet » (de materie) 
en « meteoor » (het lichtver
schijnsel). Heel grote meteorie
ten (10 cm en meer) noemt men 
vuurbollen, en die ziet men 
soms aan het einde van het 
spoor uit elkaar spatten. 
Heel uitzonderlijk komt een niet 
helemaal opgebrand stuk op 
aarde terecht. Zo sloeg een me
teoriet in Arizona een krater met 
een doormeter van 1300 meter. 
Om redenen die later zullen 
worden verduidelijkt, zijn er pe
rioden in het jaar waarin veel 
meteoren zichtbaar zijn. Men 
spreekt dan van een meteoren-
regen. De meest opvallende ziet 
men in de nacht van 11 of 12 
augustus. Wie er dan nog aan 
denkt, moet maar eens kijken 
(in noordelijke richting). 

infoKOSMOS 

Kultureel Centrum 

1820 Strombeek 
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BRT V 

14.00 Leef nu. 
14.30 Johnny Belinda. Ameri

kaanse speelfilm (1948). 
16.30 Open school. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Opgejaagd in Holland. 

Britse jeugdfilm. 
19.05 Floraliën. Dokumentaire. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Zicht op zee. Nieuw Brits 

feuilleton. 
20.40 Met de muziek mee. 
21.55 Brandpunt. 
22.35 De magiër. 
23.25 Nieuws. 

NED 1 

10.00 Teieac. 
12.00 Schooltelevisie. 
15.00 Nieuws. 
15.02 De rode autobus. 
16.30 De tondeldoos. Teken

fi lm naar Andersen. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.20 Kunt u me de weg naar 

Hameien vertellen, me
neer ? 

19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Jasperina solo De Jong. 
21.05 Gunsmoke. 
21.55 Brandpunt. 
22.35 De wereld in oorlog. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teieac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.30 Lach 'ns naar de foto

graaf. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Avro's wie kent kwis. 
21.40 De gebroeders Ham

mond. 
22.30 Avro's sportpanorama. 
22.50 Sinatra. The main event. 
23.40 Nieuws. 
23 45 Lied van de week 

RTB 

10.30 Des machines, des mai-
tres, des élèves. 

11.30 Videogazette des loisirs. 
12.00 Samedi-midi. 
12.55 Nieuws. 
13.00 TV 7. 
14.15 TV-Femmes. 
15.45 Landbouwmagazine. 
16 00 Interwailonie. 
16 15 Ciao amicl. 
16 30 Appuntamento Italiano 
17.30 Spectacles. 
18.00 A vos marques. 
19.10 Pierrot. 
19.15 Antenne-soir 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 L'lnconnu de Las Vegas. 

Amerikaanse politiefilm 
(1960). 

22 45 Nieuws. 

27 APRIL 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Terloops. 

10.00 Eucharistieviering. 
11.00 ieder zijn waarheid. Over 

één jaar regering-Tinde-
mans. 

12.00 Zeven op zond&g. 
14.30 Voor boer en tuinder 
15.00 De prachtige F 1/2. 
15.15 Binnen er> buit ïn. 

26 APRIL 1975 

17 15 EK Latijns-Amerikaanse 
dansen voor amateurs. 

18 20 Paulus de boskabouter 
18.25 Het meisje van de TV. 
18.50 Woody Woodpecker 
18 55 Een stad waarin wij le

ven. Leuven 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Mirandolina. Toneelstuk. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teieac. 
16.00 Nieuws. 
16 02 Programma met de muis. 
16.25 Suriname-Antillen. 
16 55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Ik zal mijn mond niet 

houden. 
17.20 Bericht wilde ganzen. 
17.30 Extra studio sport. 
18.30 Woord voor woord. 
18.35 Paulus de boskabouter. 
18.40 Pippi Langkous. 
19.05 Studio sport. 
20 20 1 op zondag. 
21.10 Nieuws. 
21 15 Driehoog achter. 
21 40 Panoramiek. 
22.05 Dick Cavett. 
22.55 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teieac. 
18 55 Paulus de boskabouter. 
19 00 Nieuws. 
19 05 Mensen van de zee. 
20.05 Tros - Platen - Produktie-

prijs 1975. 
21.25 Friewielen. Toerisme. 
22.05 Mevr. Rita Boas-Koop-

man vertelt uit eigen 
werk. 

22.15 Nieuws. 

RTB 

11.00 Israëlitische uitzending. 
12 00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13.40 Arts-Hebdo. 
14.15 Le Virginien. 
15.30 Le monde sans soleil. 

Dokumentaire. 
17.00 Sportuitslagen. 
17.20 Carrefour 17. 
18.00 Follies. 
18.40 Barbapapa. 
18.45 Sportweekeinde. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Mattres et valets. 
21.10 Cinéscope. 
22 30 Nieuws. 

28 APRIL 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 De familie Partridge. 
18.45 Open school. 
19 15 Sporttribune. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Ondertussen ver ach

ter het front. Amerikaan
se oorlogsfilm (1967) 

22.00 De vijfde windstreek 
22 40 Nieuws. 

NED 1 

11 10 Schooltelevisie. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 De man van 6 miljoen 
20.00 Nieuws. 
20.20 Q.B. VII. Een vijf-uur du

rende Amerikaanse TV-
film naar Leon Uris. 

21 35 Het Salt Lake Mormo
nen-koor. 

22.10 Aktua TV. 
22.50 Symbiuse. 
22.54 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teieac. 
18.45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws. 
19.05 Voor een briefkaart op 

de eerste rang. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Hans Christian Andersen 

Amerikaanse fantaisisti-
sche film (1952). 

21 00 Een mooie toekomst. 
21.10 Hans Christian Andersen 

(vervolg). 
22.15 Rooilijn. 
22.40 Symbiose. 
22.45 Nieuws. 

RTB 

14.00 En attendant Godot. To
neel. 

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 Toi, ma meilleure amie. 

Toneelstuk. 
21 25 Pulsars. 
22.20 Nieuws. 

29 APRIL 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Toomai en de olifant. 
18.30 Rufino Tamayo. Doku

mentaire over deze Mex-
ikaanse schilder. 

18.55 Panama, een kanaal, een 
volk. Dokumentaire. 

19 45 Nieuws. 
20.15 De verlossing. 
21.40 Romeo en Julia op Bali. 

Dokumentaire. 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Boy Dominique. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Herkent u deze tijd ? 
21 10 Sam. 
22.05 Hier en nu. 
22.45 The Continental Singers. 
22.55 Den Haag vandaag. 
23.10 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teieac. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Beertje Colargol. 
19.15 Van Oekels diskohoek. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Berichten uit de samen

leving. 
20.35 All in the family 
21 00 Hoe het koninkrijk der 

Nederlanden er weer he
lemaal bovenop kwam en 
wat daarna gebeurde 
1948-1970. 

22 00 De wind blaast waarheen 
hij wi l . 

22.30 Ars musica 
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 Les rues de San Francis

co. 
21.05 Vivre en Wallonië. 
22.05 Media 75. 
23.05 Nieuws. 

30 APRIL 

BRT 

16.30 Jevanjong. 
17.45 Paulus de boskabouter. 
17 50 Wie weet wint 
18 50 Coronation Street. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Chico. 
20.40 Zoon van het oude volk. 

Nederlands TV-spel. 
21.40 Dagloners m de vlakte 

van de Po. Dokumentaire 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

10.25 Felicitatie door minister
president. 

10.30 Défilé paleis Soestdijk. 
15 30 Motormuis. Tekenfilm. 
15.35 De Boefjes. 
15.50 Captain January. Amerh 

kaanse fi lm (1935). 
17.00 Ren je rot. 
17.45 Lammie en de wolf. 
17.50 Tros penalty-bokaal 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Van gewest tot gewest. 
19 50 Socutera. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Politieke partijen. 
20.30 Ganzepeper Engels TV-

soel 
21.25 Markant. Prof. dr. L. De 

Jonq. 
22.15 Dank zij u. 
22 35 Studio sport. 
23 00 Panoramiek. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

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 O B. VII (tweede deel). 
21 30 Woodhouse in oranje. 

Nederlandse volksliede
ren. 

22.10 Aktua special. 
22.40 Nieuws. 

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Histoire de lire. 
18.55 Les Pilis. 
19 00 Arpad le tzigane. 
19.25 Antenne-soir. 
19 40 Tips voor de konsument. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Bof Franse fi lm (1971). 
Aansluitend . Nieuws. 

1 MEI 

BRT 

15 30 Het meisje op de bezem. 
Tsjechische jeugdfilm. 

18 00 Paulus de boskabouter 
18 05 De familie Robinson 
18 30 Jonger dan je denkt 
19 10 Verkeersveiligheid. 
19.15 Allemaal beestjes 
19.45 Nieuws. 
20.15 1 mei 1975. Show. 
21.15 De positie van de vrouw 

in de vakbeweging. En
quête. 

22.05 Première 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

13 55 Schooltelevisie. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Horen zien zwijgen. 

19.25 Julia en haar nachtpapa. 
20.00 Nieuws. 
20 20 1 mei in Carré. 
21 20 50 jaar Pasheuvel 
22 00 1 mei in Carré 
22 30 Achter het nieuws 
23 00 Vrije gedachte 
23 15 Den Haag vandaag. 
23.30 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teieac. 
18 45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws. 
19 05 Van nature. 
20 00 Nieuws. 
20 20 The Eddy go round show 
21.10 Omzien naar morgen. 
22.10 Mini-voetbal-show. 
22 35 Tot besluit. 
22 50 Nieuws. 
23.00 Vrijdenkers omroep 

RTB 

15.30 EK Kunstrijden op de 
schaats. 

16.30 Olivier Twist. Amerikaan
se film (1946). 

18 10 1, 2, 3. . j 'ai vu. 
18 30 Attention ecole. 
19 00 Pilote de courses. 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Contacts. 
20 20 Beau masque Franse 

speelfilm (1972). 
22.00 De filmmolen. 
22 45 Nieuws. 

2 MEI 

BRT 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Open school 
18 30 De dasspeld Korte f i lm. 
18 45 Sportportret. Geoffrey 

Capes (kogelstoter) 
19.10 Doorgaand verkeer. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Julie Andrews-show. 
21 05 De Pallisers. 
22 00 KTRC. 
22 30 Nieuws. 
22 40 Dingen die niet voorbij

gaan Dokumentaire. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Avro's Toppop. 
20 00 Nieuws. 
20 20 De Mounties in Italië. 
21.15 Kung Fu. 
22.05 Televizier magazine. 
22 45 Avro's sportpanorama. 
23 05 Wekelijks gesprek met 

de minister-president. 
23 15 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teieac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws 
19 05 Jong geleerd, oud ge

daan. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Daar komen de schut

ters. 
20 50 Voor tante Sophie . 
21 25 Levensbron. Dokumen

taire. 
22 55 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Reflets du liberalisme. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Situation 75. 
21 15 Voulez-vous jouer ? , 
22 45 Nieuws. 
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BOEKHANDEL T U I 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

OorpipUIn, H«uid«n-llmburB 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgenet. 

Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72-19.30.29) 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

1000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . •talllRB 

KARAVANCENTRA ANTMVERPIN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beironslaan 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 Roosdaal-Strljtem 

Tel. (054)33.37.56 

Kweker i jen - Tu incent rum 
J.V.H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle . T. 091/69.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 - LIEDEKERKi 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding « KLAAR OM DRAGEN » 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m j 

VECOVEN Joxef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. (02)268.14.02 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)33.54.04 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 
te l . ( 0 3 1 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w bieren 
en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 

10%vr.V.U.l8(len 
I KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARUti:»ua 

OOK NAAR MAAT 

IR ICO-KLEDING V E R M E E S C H 
UlMnhouwcmut, S2 Anlwipi i T«l. 03.at3SJ3j 

GEMEENTE EKEREN 
Het gemeentebestuur van Ekeren overweegt een baby-dag-
dlenst met pleegouders te organiseren. De babydagdlenst zal 
een dienst zijn aan de buitenhuiswerkende moeders wier 
klndje(s) van O tot 1,5 Jaar tijdens de dagtaakuren ten huize 
van een bevoegde pleegmoeder zal worden opgenomen. De 
pleegmoeders zullen worden betaald door het gemeentelijk 
bemiddelingssecretariaat, dat de bijdragen zal innen van de 
ouders die een kindje plaatsen bij de pleegouders. 
Dames die zich als kandidate pleegmoeder wensen op te 
geven, worden verzocht vóór 20 mei 1975 hun naam en adres 
mede te delen op het gemeentehuls, dienst Maatschappelijke 
Werken, waar tevens verdere inlichtingen kunnen Ingewon
nen worden. 
De Secretaris D» Burgemeester, 
F. VAN LODY f. PAUMCKX 

STADSBESTUUR AALST 
In het stedelijk bediendenkader werden VIER betrekkingen 
van opsteller vakant verklaard. 
De kandidaturen voor deelname aan de examenproeven wor
den ingewacht tot UITERLIJK 15 MEI 1975. Zij moeten bij ter 
post aangetekende brief worden gericht aan het kollege van 
burgemeester en schepenen, stadhuis, Grote Markt 3 te 
9300 Aalst. ^ ,. . ,. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondeunge, scnrine-
lijke of telefonische vraag worden bekomen ten stadhuize. 
Grote Markt 3 te 9300 Aalst. (tel. (053)21.57.51 • toestel 113 
of 114). 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 30, 

Tel. 

AALST 

29-33, 36-38 
(053)240.60 

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

ijsschaatsen - kamplngartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren 
- poppen . poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

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, xaterdag 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 groep gezellig fijn, g»»' '«" Sf»^" 
koop. De grote specialiteiten zijn : Aiumsoep - Hongaarse 

goelasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -
Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitlp. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 - mooiste zaal 

LEUVEN ^B-rerkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 -
mooiste kelder van Europa. 

AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28 53 - 1 000 p. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel- 031/57.30.32 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 05/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - J?'- " v / " ' * ^ ^ 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel- 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86 
Wil zoeken dringend als medewerkers = Ernstige fanihes 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72. 

JEUGDREIS, uitsluitend voor ongehuwden van 18 tot 30 jaar 

ATHENE 
klassieke rondreis en verblijf op KRETA 
Vertrekdata : 5 en 19 jul i , 2 en 16 augustus, 6 september. 

Ie dag : Vlucht Zaventem-Athene met verfrissing en avondmaal 
aan boord. Hotel Nestor. 

2e en 3e dag : Verblijf te Athene, met geleide bezoeken aan de 
Akropolis en omgeving, het Nationaal Muzeum en het moderne 
stadscentrum. 

4e dag : Zesdaagse autocartocht door de Peloponnesos, Dafni, 
Korinthe, Mukene, Epidauros. Verblijf te Nauplion in hotel Pare. 

5e dag : Via Argos en Tripolis naar Mistra. Bezoek aan de Byzan
tijnse stad. Hotel Byzantion. 

6e dag : Over Tripolis en Vitina naar Olumpia, grondig bezoek 
aan de opgravingen. Hotel Neon Olympias. 

-7e dag : Via Purges en Patras naar Aigion. Met de veerboot over 
de golf van Korinthe naar Itea. Deifi Hotel Iniohcos. 

8e dag : Een dag verblijf te Deifi. 

Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobtmarkt 
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, 
bij onze plaatselijke vertegenwoordiger*. 

9e dag : Naar Ossios Loekas. Bezoek aan het vermaarde klooster. 
Met een lijnvlucht naar Heraklion op Kreta. Hotel te Rethimnon, 
badplaatsje. 
10e tot 14e dag : Vijf dagen verblijf te Rethimnon, op één van 
de meest boeiende Griekse eilanden. Eersteklassehote! EI Greco. 
Bezoek aan het muzeum, waar de belangrijkste vondsten van 
Knossos bewaard worden, en aan de opgravingen en de rekon-
strukties van het Minoïsch paleis te Knossos. 

15e dag : Per vliegtuig te 7 u. 05 van Heraklion via Athene naar 
Zaventem. Aankomst te 13 u. 45. Verfrissing en middagmaal aan 
boord. 

Reissom : 23.475 fr. {te Athene en tijdens de rondreis, kamers 

met stortbad). 

45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.30 (20 lijnen) of in onze kantoren 
Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of 

Vergunning Nr 1185 - Kat. A 
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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 villagronden 40 m 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, 
goed gelegen, 825.000 F 

studio's en appartementen 
1.090.000 F af 

zeer 

van 

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 Meerdaai, 
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. 
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ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 
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GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
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RAPPORT 

In de lente van vorig jaar werd de 
Volksunie betrokken bij onderhandelin
gen met het oog op de vorming van 
een regering. Het was de eerste keer 
in de geschiedenis van België, dat de 
Vlaams-nationalisten bij dit soort be-
sprekmgen te pas kwamen. Voordien 
had men hen steeds genegeerd. 
Weliswaar liggen Steenokkerzeel en 
Lambermont nog niet ver genoeg ach
ter ons ,opdat wij een volledig oordeel 
over deze fase in de Vlaams-natio-
nale geschiedenis zouden kunnen uit
spreken. Dit belet echter niet dat het 
mogelijk is nu reeds enkele vaststel
lingen te doen, vaststellingen, die 
bijzonder nuttig kunnen zijn, voorna
melijk nu er in de jongste tijd weder
om sprake is van onderhandelingen 
van gemeenschap tot gemeenschap. 
Het is immers duidelijk dat dergelijke 
onderhandelingen, hoewel zij niet per 
definitie betrekking moeten hebben 
op de samenstelling van de regering, 
een belangrijke weerslag kunnen heb
ben op de machtspositie van het 
Vlaams-nationalisme in het algemeen 
en de Volksunie in het bijzonder. 

GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
VLAAMSE WIL 

Waarom hebben CVP en PVV de VU 
uitgenodigd om te Steenokkerzeel on
derhandelingen over de vorming van 
een regering te beginnen ? 
Men mag niet vergeten dat de CVP 
aanvankelijk — en dit gedurende ver
schillende dagen — met de BSP had 
onderhandeld. Pas nadat dit tot niets 
had geleid, heeft formateur Tinde-
mans zich tot de federalistische par
tijen gewend. Met de PVV alleen be
schikte hij immers over geen meer
derheid. Hier kwam bij dat hij het 
zich op dat ogenblik niet kon permit
teren het RW (eventueel samen met 
het FDF) zonder de VU in de regering 
te brengen. Iets dergelijks zou uiter
aard een rotindruk in Vlaanderen heb
ben gemaakt. {De CVP-thesis volgens 
dewelke de zorg voor het bekomen 
van een twee derden meerderheid met 
het oog op de uitvoering van art. 107 
quater van de grondwet hierbij een 
grote rol heeft gespeeld is duidelijk 
vals, hetgeen o.m blijkt uit het feit 
dat Tindemans aanvankelijk een rege
ring wilde vormen met de BSP, rege
ring die niet over deze meerderheid 
beschikte). 
Indien Tindemans geweigerd had zich 

tot de federalistische partijen te wen
den, dan zou hij van zijn formatieop
dracht ontlast zijn geworden. Naar al
le waarschijnlijkheid zou een socialist 
hem in dit geval hebben opgevolgd. 
Het spreekt vanelf dat de CVP dit om 
diverse redenen — o.m. vanwege het 
imago dat rond Tindemans was opge
bouwd — niet kon aanvaarden. Ander
zijds vreesde de P W bij nieuwe CVP-
BSP-onderhandelingen in de kou te 
blijven staan, hetgeen helemaal niet 
denkbeeldig was. Wilde deze partij in 
de regering komen — en dat wilde zij 
vanzelfsprekend I — dan kon dit al
leen via een regering waarin ook de 
federalistische partijen aanwezig wa
ren. 
Het is aldus duidelijk dat zowel de 
CVP ais de PVV zich tot de VU heb
ben gewend uit bittere noodzaak. 
Vlaamse overtuiging heeft hierbij niet 
de minste rol gespeeld. 
Betekent dit alles dat de VU nooit mag 
samenwerken met partijen, die niet 
overtuigd Vlaamsgezind zijn ? Hele
maal niet I Waar het op aan komt is : 
deze staat omvormen. Of dit gebeurt 
met of zonder entousiasme van de an
dere partijen speelt niet zo'n grote 
rol. 
Indien ik hier een korte historiek geef 
van de gebeurtenissen en de achter
gronden, die tot de onderhandelingen 
van Steenokkerzeel hebben geleid, 
dan is dit alleen om te onderstrepen 
dat de traditionele partijen fundamen
teel weinig zijn veranderd. Hun anti-
Vlaamse of a-Vlaamse instelling is 
weliswaar niet meer van die aard, dat 
men de VU per definitie uit de rege
ring wenst te houden. Doch, ander
zijds staat het vast dat deze partijen 
in Vlaams opzicht onbetrouwbaar zijn 
gebleven — de zaak Nols bewijst dit 
duidelijk ! — hetgeen betekent dat 
wie hen regeert en zelfs onderhandelt 
dubbel voorzichtig moet zijn. 

POLITIEKE GEEUWHONGER 

Het lijdt geen twijfel dat de resulta
ten van de Vlaamse Beweging voor
alsnog alleen maar veilig zijn indien 
de VU sterk en krachtig blijft. A for
tiori is er van enige vooruitgang op 
Vlaams gebied geen sprake, indien de 
Vlaams-nationale partij zou verdwij
nen of verzwakken Hieruit volgt dat 
iedereen, die enige verantwoordelijk
heid draagt in de VU, er voor moet 
zorgen dat onze partij, ook bij onder

handelingen of regeringsdeelname, 
niet de minste verzwakking mag on
dergaan. 
In dit verband vraag ik me af, indien 
onze partij na Steenokkerzeel in de 
regering zou zijn gekomen, dit niet 
tot stemmenverlies bij de volgende 
verkiezingen zou hebben geleid. Ze
ker is intussen dat een aantal leiden
de figuren uit de CVP de overtuiging 
hadden dat regeringsdeelname van de 
VU In hun voordeel zou zijn uitgeval
len. Zij rekenden er namelijk op dat, 
door het grote overwicht van de CVP 
in een dergelijke regering onze partij 
op het achterplan zou zijn geraakt. 
Uiteraard kan men over deze bereke
ning zijn eigen mening hebben. Het 
zou evenwel hoogst onvoorzichtig zijn 
met dit CVP-doel geen rekening te wil
len houden. Temeer omdat het niet 
eens zeker is dat de VU-ministers bij 
machte zouden zijn geweest ons aan
deel in het regeerakkoord — in eer
ste instantie — Vlaamse eisen — in 
werkelijkheid om te zetten. 
Het was trouwens niet alleen de CVP 
die hoopte te profiteren van een VU-
deelname aan de regering. De PVV 
koesterde — en koestert overigens 
nog I — dezelfde verwachtingen. Er
ger zelfs ! Deze partij kwam er open
lijk voor uit dat zij de VU, of een deel 
ervan, gewoonweg wilde opslorpen, 
zij het dan via een zogenaamde cen
trumpartij. 

EEN LEERZAME LES 

Het gaat niet op de VU in deze aan
gelegenheid met het RW te vergelij
ken. Zeker niet nu de Waalse natio
nalisten een sleutelpositie in de rege
ring innemen, hetgeen hen toelaat een 
relatief belangrijke rol te spelen, zoals 
duidelijk blijkt uit het feit dat zij er 
de voorlopige gewestvorming hebben 
kunnen doordrukken. 
De onderhandelingen van Steenokker
zeel hebben aangetoond dat een 
broksgewijze uitbouw van politieke 
autonomie voor Vlaanderen alleen 
maar mogelijk is, zo er van Vlaamse 
zijde steeds nieuwe toegevingen wor
den gedaan. 
Het voorontwerp van akkoord, dat op 
31 mei 1974 in de ambtswoning van de 
eerste-minister tot stand is gekomen, 
bood naast tal van voordelen — die 
ik geenszins wens te onderschatten 
— één belangrijk nadeel, nl. het feit 
dat de Vlaamse onderhandelaars, wil

den zij enig sukses bereiken, kennis 
moesten nemen van franstal ige territo. 
riale aanspraken. 
Weliswaar is het juist dat er terzake 
geen sprake is geweest van een defi
nitief akkoord, zolang men geen eens
gezindheid had bereikt over het ge
heel van het onderhandelingspakket. 
Ook is het onmiskenbaar dat het zoge
naamde inskriptierecht op zich zelf 
genomen niet zo heel veel om het lijf 
had. 
Maar toch moest gevreesd worden dat 
de Franstallgen, meer dan ooit zouden 
blijven aandringen op uitbreiding van 
het hoofdstedelijk gebied, hetgeen, zo 
men met enig sukses verdere onder
handelingen wenste te voeren — en 
dit zou noodzakelijk zijn — onvermij
delijk tot nieuwe toegevingen moest 
leiden. Overigens zou het FDF in de 
daaropvolgende maanden geenszins 
gematigdheid aan de dag hebben ge
legd. Daartoe zijn de gemeentever
kiezingen van oktober 1976 veel te 
dicht bij. 
Tenslotte mag men niet vergeten dat 
de gewestvorming zoals ze te Steen
okkerzeel werd uitgewerkt een heel 
eind verwijderd was van het maximum 
dat er op het vlak van politieke auto
nomie uit art. 107 quater van de grond
wet kon worden gehaald, om nog niet 
te spreken van het federalisme. Vla
mingen en franstallgen zouden dan 
ook nog meerdere keren aan de on
derhandelingstafel hebben moeten 
plaatsnemen waarbij zich telkens het
zelfde dilemma zou stellen: ofwel mis
lukken ofwel nieuwe toegevingen 
doen. 

M/ssc/j/en zijn al deze bedenkingen 
iets te pessimistisch en houden zij 
onvoldoende rekening met de dyna
miek, die de VU ook in een regering 
kan ontplooien. Zeker is in elk geval 
dat wij niet zo maar mogen meewer
ken aan een operatie, waarvan op 
zijn minst moet worden gezegd, dat 
zij bijzonder gevaarlijk kan zijn. 

E. RASKIN 
Kamerlid 
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