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WAARDE LEZER 
LIEVE LEZERES 
U heeft het de jongste weken wellicht ook reeds ondervonden, dat ons 
weekblad, vooral sinds de jongste staking bij de Post, steeds minder 
op zaterdagmorgen wordt besteld. Laten wij het maar vlakweg zeggen : 
tegenover ons blad komt de Post zijn verplichtingen niet meer na. 
Reeds enkele jaren kregen wij periodisch klachten van lezers die «Wij» 
slechts op maandag, of zelfs op dinsdag ontvingen, in plaats van de 
zaterdagmorgen. Onze hele oplage werd nochtans altijd vóór 17 u. de 
vrijdag afgeleverd te Brussel X. Sinds de jongste posstaking is het een 
echte klachtenlawine geworden. Een groot gedeelte van onze postabon-
nees ontvangt ons blad nu sistematisch slechts op maandagmorgen. 
Wij kennen allemaal de reden daarvan : het postpersoneel wil van het 
zaterdagwerk af, en daar moet ook « Wij » maar voor opdraaien... 
Geplaatst tegenover deze toestand, dit geval van overmacht, zien wij 
ons dan ook verplicht onze verschijningsdatum te veranderen. Na be
sprekingen tussen het Partijbestuur, onze redaktie en de drukker werd 
beslist « Wij » in de nabije toekomst de donderdagmorgen te laten 
verschijnen. Dit zal voor de eerste maal het geval zijn op donderdag 
29 me! a.s. Co rurrimsrs die voordien verschijnen zuïlen, zoals dit 
twintig jaar het geval was, nog gedateerd blijven op zaterdag. 
Wij hopen dat u begrip zult opbrengen voor deze noodgedwongen aan
passing. 

De redaktie. 

P.S. : Voor de VU-afdelingen zullen, in verband met het versturen van 
hun berichten, richtlijnen verschijnen in ons nummer van 10 mei 
op biz 9. Onze geregelde medewerkers ontvangen persoonlijk de 
nieuwe richtlijnen. 

REDENKINGBI BI) 
HET FEEST VAN DE ARBBD 
Ter gelegenheid van 1 mei, feest van de Arbeid, drukt het 
Partijbestuur van de Volksunie zijn grote bekommernis uit 
over de steeds maar toenemende werl<ioosheid en de voort
durende aantasting van de koopkracht, vooral van de beschei
den Inkomens, in de eerste plaats baart de jeugdwerkloosheid 
grote zorgen. 
iHet Partijbestuur van de Volksunie meent dat dringend een 
gedurfde aanpak nodig is om een dreigende sociale achter
uitgang te vermijden. Daarvoor moet een beroep gedaan wor
den op alle kreatieve krachten van de gemeenschap, zowel 
werknemers als ondernemers als overheid, om in gemeen
schappelijk overleg onze ekonomische positie te beveiligen. 
Dit veronderstelt een grotere openheid van alle betrokkenen. 
IVIeer en degelijke informatie van de werknemers in de be
drijven. Diepgaande kontrole van de gemeenschap in sleutel
sektoren. Het breken van monopolies en het herstel van de 
konkurrentie. Het herwaarderen ten slotte van het onderne
mersinitiatief, dat moet onderscheiden worden van het kapi
taalbezit. Kortom : een meer demokratische ekonomie. 

DE TAAL IN DE ZIEKENHUIZEN 

N06 ZO'H BBUSSHS SOUNDMl 
Het Is een bijkomende beproeving voor een zieke of gekwetste zijn 
pijn en verdriet te moeten verbijten in een voor hem of haar totaal 
vreemd midden. Dat is het wat Vlamingen uit Brussel of uit Vlaams-
Brabant geregeld overkomt wanneer zij in een van de Brusselse zieken
huizen terecht komen. Mensen die geen of weinig Frans kennen voelen 
er zich kompleet verloren : in het ziekenhuis praat immers iedereen 
Frans, ook en vooral de dokters. Het woord « diergeneeskunde » is 
dan ook al meermaals gevallen voor dat soort dokters dat patiënten 
behandelt wiens taal zij niet eens begrijpen. 
Volgens de gekoördineerde taalwetten van juli 1966 zou ten laatste op 
1 september 1973 in heel de Brusselse agglomeratie evenveel Neder
landstalige als Franstalige artsen hebben moeten behoren tot de me
dische staf van de ziekenhuizen. Wij zijn ruim anderhalf jaar verder 
geleefd en (vanzelfsprekend) is er van deze wet — die aan de Vlamin
gen een stukje recht moest geven — weinig of niets in huis gekomen. 
De jongste tijd vestigt het Taalaktiekomitee door allerlei prikakties en 
kleine betogingen steeds meer de aandacht op dit schandaal. En eer
lang zullen de VU-senatoren Rik Vandekerckhove en Wim Jorissen aan 
de hand van stevige dossiers daarover interpelleren in het parlement. 
Het gaat in deze aangelegenheid helemaal niet op, zoals het FDF graag 
doet, te verwijzen naar het grotere aantal Franstaligen in de Brusselse 
agglomeratie om te beweren dat een 50-50-verhouding onder de dok
ters « absurd » zou zijn. In de Brusselse ziekenhuizen komen immers 
heel wat Vlamingen van buiten de agglomeratie terecht, we mogen wel 
zeggen vanuit nagenoeg gans Vlaams-Brabant. Eén voorbeeld volstaat 
om dit te illustreren : de wijze waarop de dienst 900 is georganiseerd 
en werkt in Brabant. 

Volgens artikel 7 van de wet van 
2 april 1965 is het de aangestelde 
van het oproepstelsel 900 die het 
ziekenhuis aanduidt waarheen de 
zieke, die dringende hulp nodig 
heeft, of het slachtoffer van een 
ongeval wordt gevoerd. De geko
zen inrichting is het dichtsbijge-
legen ziekenhuis, dat over een 
daartoe erkende dienst beschikt. 
De vrije keuze van de zieke of 
gekwetste, of van de vervoerder, 
is dus uitgesloten. 
In de provincie Brabant ligt het 
overgrote deel van de erkende 
ziekenhuizen in de Brusselse ag
glomeratie. De telefonische op-
roepzone 900 Brussel bestrijkt 
nagenoeg gans Vlaams-Brabant 
(behalve het arr. Leuven) op en
kele gemeenten in de buurt van 
Machelen, Ninove of Geraards-
bergen na. 
In de praktijk is echter ook de 
opname-kapaciteit (aantal bed
den) van het ziekenhuis belang

rijk. De kleinere ziekenhuizen in 
Vlaams-Brabant (Vilvoorde, Halle, 
Asse) zijn bijvoorbeeld beperkt 
in hun opname-kapaciteit, zodat 
heelwat gekwetsten naar Brussel
se ziekenhuizen worden overge
bracht, en het kriterium « dichts-
bijgelegen ziekenhuis » moet wor
den gerelativeerd. 
In de Vlaams-Brabantse praktijk 
komt een en ander erop neer dat 
de gemeenten Etterbeek, Dilbeek, 
Schepdaal, St-Martens-Lennik, 
Gaasbeek, Vlezenbeek, St-Laureins 
Berchem en Oudenaken aangewe
zen zijn op het IMG Anderlecht. 
De gemeenten St-Agatha-Ber-
chem, Dilbeek, Groot-Bijgaarden, 
Zellik, Bekkerzeel en St-Martens-
Bodegem op het Höpital Franpais 
te St-Agatha-Berchem. De gemeen
ten Ruisbroek, Drogenbos, Lin
kebeek, Beersel en St-Genesius-
Rode op het IMC St-Gillis-Vorst 
en de kliniek St-Elisabeth te Uk-
kel. De gemeenten Watermaal-

Bosvoorde, Oudergem, St-Pieters-
Woluwe, Hoeilaart, Overijse, Ter-
vuren en Duisburg aangewezen 
zijn op het IMC Etterbeek en 
IMC Eisene. De gemeenten We-
zembeek-Oppem, Sterrebeek, 
Kraainem, Nossegem, St-Stevens-
Woluwe, Zaventem, Diegem en 
Evere op het IMC Schaarbeek. De 
gemeenten Wemmei, Strombeek-
Bever, Meise en Grimbergen (ge
deeltelijk) op het Brugmann Zie
kenhuis te Laken. 
Welnu, behoudens wellicht de St-
Elisabethkliniek te Ukkel, beschikt 
geen enkele van deze Brusselse 
ziekenhuizen over voldoende Ne
derlandstalig personeel en zeker 
niet over voldoende Nederlands
talige artsen om 24 u. op 24 u. 
de Nederlandstaligen in hun taal 
op te vangen bij de dringende 
hulpverlening. 

Het St-Pietersgasthuis en het 
Brugmann Ziekenhuis te Brussel 
en het IMC te Anderlecht beschik
ken alleen op normale diensturen 
over voldoende Nederlandstalig 
personeel en artsen. Bij nacht- en 
weekenddiensten is dit niet meer 
het geval. Het IMC Schaarbeek, 
en in nog mindere mate het IMC 
Etterbeek, hebben wel enige uiter
lijke tweetaligheid, echter onvol
doende Nederlandstalig perso
neel en artsen, en tijdens de nor
male diensturen. 

Het IMC Eisene en het Höpital 
Frangais van St-Agatha-Berchem 
zijn louter Franstalige instellingen 
en aldus volkomen ongeschikt om 
Nederlandstalige gekwetsten op 
te nemen. 
Dit zijn de feiten, die ook een 
minister niet kan ontkennen. Om 
dergelijke toestanden recht te 
trekken werd de 50-50-verhouding 
onder de artsen wettelijk vastge
legd (natuurlijk in ruil voor een 
aantal Vlaamse toegevingen). 
Maar wat zijn wij met wetten die 
(te Brussel) niet worden toege
past ! (pm). 
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WAAR BLIJFT DE VRIJHEID 
VAN DE MENS ? 

In deze ti jd, de tijd van de sindi-
kale verkiezingen, zijn er nog mo-
gelijkiieden om de mensen hun 
mond te snoeren. Het is hoog 
tijd dat de Belgische wetgeving 
in deze zin wordt herzien, daar 
ze nu in het belachelijke wordt 
getrokken. Hoe is het nu moge
lijk om als sindikaat erkend te 
worden, als deze wetgeving zich 
tegenspreekt. 
In deze moderne tijd Is er geen 
vrijheid van mening meer. 
Er bestaat in ons land een mono
polie van de vakbonden, hetgeen 
in strijd is met de wet. Blauw, 
geel, rood, zijn de enige die toe
gelaten zijn. Wij, kleine mensen, 
zijn dit beu. 
« Met deze man zal het veran
deren » was de leuze vóór de 
verkiezing van Tindemans. Het is 
nu het ogenblik om dit te bewij
zen ! 

I.P. (AVVS) 

VERDIENSTELIJK 

De VTB heeft haar « prijs voor de 
meest verdienstelijke buitenlan
der 1974 » inderdaad aan een 
zeer verdienstelijk iemand ge
schonken. Een toevallige ontmoe
ting in Lüneburg met een aantal 
Duitsers uit de hele Bondsrepu
bliek (ze hielden daar kuituur-
dagen) leerde ons dat Ilse Salm 
puik werk doet. Die Duitsers wa
ren zeer goed ingelicht over 
onze problematiek. Wij konden 
daar niet veel nieuws aan toe 
voegen. 

Ilse Salm is bovendien een zeer 
charmante vrouw. Zij houdt zeer 
veel van ons volk en van Vlaan
deren.. « Het is zoiets als een 
besmettelijke ziekte, waarvan 
men nooit meer geneest » zegt 
zij zelf. 
Ik zou aan haar reeds menigvul
dige vrienden in Vlaanderen wil
len vragen dat zij niet enkel be
wondering voor het werk van Ilse 
Salm zouden koesteren, maar de
ze hard werkende vrouw, we mo
gen wel zeggen één van de enige 
echte Vlaamse gezanten, met al
le middelen zouden steunen. Ik 
meen dat dokumentatie en goede 
naslagwerken erg welkom zullen 
zijn in Söcking. Misschien wil de 
VTB hier ook bemiddelend optre
den ? 

R.D.W., Kontich 

LIEVER BOLS I 

Vandaag is nu definitief gewor
den dat de Vlaamse ministers 
gezwicht zijn voor de druk van 
hun Franstalige kollega's. Geen 
enkel van hen, noch één van de 
partijen, waartoe deze heren be
horen heeft de moed gehad eni
ge blijk van Vlaamse kordaatheid 
te tonen. 
Iedereen in Vlaanderen is het er
over eens dat Roger Nols moet 
afgezet worden. Zelfs de eerste-
minister ontkent niet dat de re
gering en de koning daartoe de 
macht bezitten. De regering ver
schuilt zich thans achter allerlei 
juridische teksten, maar laat in
tussen de zaak verder rotten, met 
alle gevolgen vandien. Het is ge
woon een schande voor heel het 
Vlaamse land, dat mensen van 
eigen bodem die de Vlaamse mi
nisters beweren te zijn, hun ei
gen volk op zulke wijze in de 
steek laten, enkel en alleen om
dat zij meer belang hechten aan 
hun ministerzetel dan aan dat 
volk. 

EEN NIEUW GEBAAR VAN NAASTENLIEFDE 

Alledaagse berichtjes « Jonge veearts verongelukt in stede
lijk slachthuis » — « 11-jarig meisje steekt scholier neer te 
Oostende » enz... 

Bij het lezen van dit akelige gebeuren, gaan uw gedachten 
in de eerste plaats naar de ouders van de jeugdige slacht
offers. Hier is bloed nodig, veel bloed en reeds gaat de vraag 
door de eter. De telefoon rinkelt en vlug gaan onze wagens 
de personen met de gewenste bloedgroep van huis afhalen. 
Net drie dagen voordien vergaderden enkele bestuursleden 
van het Vlaamse Kruis in het laboratorium van het Sint-Jans
hospitaal met dr. H. Peeters, hoofdgeneesheer, dr. J. Spin-
cemaille, adjunkt, en met de staf-medewerkers van de bloed-
transfusiedienst van het Sint-Janshospitaal. Het was de 
bedoeling een plan uit te bouwen en onze mogelijkheden te 
onderzoeken voor het inzamelen van bloed, niet alleen onder 
onze leden, maar ook onder hen, die onze karitatieve wer
king willen steunen, of als medemens de noodzaak willen 
Inzien, dat zulke verrassingen zich niet meer mogen voor
doen en eenieder voor eenieder steeds moet paraat staan 
met het beste wat hij geven kan, zijn bloed veil hebben voor 
de mens in nood. 

En begaan zoals steeds met ons volk, zien wij het ons een 
plicht om naast de menigvuldige dieflstverzekeringen op alle 
gebied en de onlangs in bedrijf genomen uitleendienst, nu 
ook nog aan bloedinzamelen te doen. 

Ons meeste streven gaat, naast het regelmatig geven van 
bloed, meer naar het dringende bloed geven van persoon 
tot persoon, daar dit laatste, zoals ons verzekerd is gewor
den door bevoegde instanties, een werving is die zeker niet 
volledig is uitgebouwd. 
Van heden af kunt u zich voor het geven van bloed laten 
inschrijven bij onze leden of op het sekretariaat. Oude Zak, 
28 met telefoon : 33.26.28, waar u ook alle inlichtingen hier
omtrent kunnen verstrekt worden. 
Wie hiervoor in aanmerking komt ? 
Iedereen die gezond is en dit vanaf 18 jaar tot het 65e. 
U wordt geen enkele verplichting opgelegd en u verwerft 
alle wettelijke voordelen hieraan verbonden. Daarbij hebt u 
een zekere kontrole over uw gezondheid, aangezien uw bloed 
regelmatig grondig wordt onderzocht, terwijl het bloedgeven 
ver van nadelig is. 
Wees edelmoedig en meldt u als bloedgever bij het Vlaamse 
Kruis, waarbij u weer in bange omstandigheden echte vrien
den zult maken, vrienden door het bloed met u verbonden 
voor het leven. 

J. Verstraete 
Provinciaal afgevaardige 

van het Vlaamse Kruis 
West-Vlaanderen. 

Vorige zaterdag stonden de beroepsmilitairen te Brussel tegenover de 
gehelmde en gewapende rijkswachters, zoals onlangs de flaminganten 
te Schaarbeek. Zij willen eenzelfde « pree > als de rijkswachters. 

Zowel CVP als PVV hebben nu 
alle geloofwaardigheid verloren. 
Degenen, die nog meenden iets 
te kunnen verwachten van deze 
partijen, kunnen nu wel voor 
goed hun illusies op zak steken. 
Alleen degenen, die niet willen 
horen of niet willen zien, kunnen 
zich nog verder inlaten met de 
verraders van hun volk, waartoe 
voortaan CVP en PVV behoren. 
Wilfried Martens, de man die en
kele jaren geleden nog om wa
pens en revolutie riep, heeft zich 
vandaag de dag ontpopt tot een 
karrièreman, die er absoluut wil 
geraken en dit met alle midde
len. Hij verloochent nu datgene 
wat hij nog niet zolang geleden 
aanbad. Droevig is dat beslist, 
maar helaas bittere waarheid. 
Wat nu gaat gebeuren, kan wel 
iedereen voorzien. Incidenten zul
len elkaar opvolgen. Indien er in 
deze dagen en weken erge din
gen zouden gebeuren, dan ligt de 
schuld daarvoor volledig bij de 
regering Tindemans, zoals ver
schillende onverdachte dagbladen 
dat in de jongste dagen zelf 
reeds hebben geschreven. Voor 
heel Vlaanderen is het nu duide
lijk geworden dat Roger Nols er
uit moet. Hoe dit zal geschie
den en door wie dat zal gebeu
ren, kan niemand nog een barst 
schelen. • Nols Buiten » is het 
strijdmotief voortaan van duizen
den Vlamingen. Wettelijke mid
delen hebben niet geholpen ; het 
recht van de sterkste zal nu ze
gevieren. 

W.S., Molenstede 

ALLERHANDE KLOKKEN... 

Wie de verschillende zegjes en 
wederzegjes in « Wij » gevolgd 
heeft, zal ook wel belangstelling 
opbrengen voor de artikels van 
H. De Bleecker, over vrouwen
emancipatie, en de interpellatie 
van Nelly Maes in de kamer, be
treffende de eisen van vrouwen
dag Gent 75. 
Als VU-lid, ben ik wel wat bang, 
dat de Volksunie de kant opgaat 
van : « wie niet uit werken gaat, 
is niet geëmancipeerd ». Want, 
zoals N. Maes in de kamer ver
klaarde, de ekonomische onafhan
kelijkheid is de beste waarborg 
voor een reële vrijheid. Als u 
het zo stelt goed. 
Mijn man vertrekt iedere mor
gen om 7,30 uur, de grote kinde
ren om 8 uur en om 9 uur breng 
ik kleine Jan naar de kleuterklas. 
Wie is hier vrij ? Ik zou zo door 
kunnen gaan. Wanneer een lezer 
schrijft, dat automatische huis-

houdapparaten de huisvrouw af
stompt, dan stelt iemand van de 
VU daartegenover stuur de 
vrouw terug aan de wastobbe. 
Wel, ik wil helemaal niet terug 
aan de wastobbe, ik wil mijn was 
automatisch (laten wassen) en ze 
in de zon te drogen hangen, veel 
liever dan ze thuisgebracht krij
gen, verpakt en ruikende naar 
kloor. . Ik wil niet ieder jaar een 
kind, maar die kinderen met hun 
zorgen en hun vreugden. Ik zou 
de VU willen waarschuwen 
waar zou u nu staan als in de 
tijd niet de vrouwen thuisbleven 
en de mannen optrokken naar de 
vergaderingen ? De vrouw bleef 
thuis en dat was haar bijdrage 
(ook al vergeet u dat). Ik ben 
overtuigd dat het anders kan en 
moet. De vrouw moet haar plaats 
krijgen in besturen, raden, orga
nisaties, enz... 
De huisvrouw is daartoe zeer 
goed geplaatst, als ze twee uur 
adressen schrijft (voor de VU) 
dan zal ze 's avonds twee uur 
langer aan haar huistaak bezig 
zijn, maar dat hebt ge met die 
glijdende werkuren... 
Bij de laatste verkiezingen dacht 
u heel wat stemmen te winnen 
van de socialisten. Het lukte niet, 
maar hebt u al gedacht aan al die 
kristelijke Vlaamse huisvrouwen, 
die voor niets ter wereld, ook 
niet voor hun ekonomische onaf
hankelijkheid, hun jampotten, hun 
moestuin, Jan's verhaaltje voor 
het slapengaan, enz... willen mis
sen. 
Als u dan toch nog beweert dat 
dit geen emancipatie is, wel 
maak dan werk van de sociaal-
pedagogische toelage, of noem 
het herwaardering van het be

roep, het klinkt wat nieuwer... 
maar voor mij blijft emancipatie : 
weten wat men wil en ook waar
om en daarin gelukkig zijn. 

CR., leper 

NEDERLANDSONKUNDIGE 
GENEESHEREN 

Aan de Direktie van het Medisch 
Sociaal Centrum van Halle. 

Een van mijn vrienden werd door 
zijn huisarts naar uw instelling 
verwezen voor verzorging van 
één van zijn kinderen. 
Met grote verbazing werd de 
moeder ontvangen door een «spe
cialist» in beenderziekten die het 
Nederlands onkundig is. De moe
der kreeg wel een « prescription 
médicale », maar dan eentalig 
Frans, zelfs het formulier is vol
ledig in de taal van Molière op
gesteld. Tot op het huidig ogen
blik weet de moeder niet waar
aan haar kind lijdt. 
Dat zulks nog mogelijk Is In het 
jaar 1975 en in een Vlaamse stad 
zoals Halle, is niets minder dan 
een groot schandaal. Hoe durft 
u in uw Medisch en Sociaal Cen
trum nog artsen tewerkstellen 
die de taal van uw patiënten (en 
klanten) niet spreken. 
Daarenboven pleit het geenszins 
voor de intelligentie van iemand 
die 6 a 7 jaar universiteit heeft 
gelopen op kosten van de ge
meenschap en er niet in slaagde 
gedurende al die tijd Nederlands 
aan te leren. Vele Vlaamse jon
gens waren in staat met heel wat 
minder schooljaren Frans te le
ren. 

Ik hoop dat het zal volstaan u een
maal op deze wantoestand te wij
zen, opdat hieraan binnen de 
kortst mogelijke tijd een einde 
gesteld wordt. 
Zolang dit niet het geval is, zult 
ge mij in ieder geval niet zien in 
uw Centrum, ge weet immers 
nooit wat er kan gebeuren met 
dokters die hun patiënten niet 
begrijpen. 

Willy De Saeger, 
provincieraadslid 

DANK 

Hartelijk dank voor uw steun aan 
de zelfstandigen, door uw artikel 
over de gegronde grieven der 
zelfstandigen en de betoging te 
Brussel, in uw blad. Wij kunnen 
dit « helaas » niet zeggen van 
alle middenstandsorganisaties. 
Proficiat voor de VU, onze partij 
die we nooit in de steek zullen 
laten. 
Hartelijk dank I 

R.L., Zelzate 
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ESA : EUROPA'S LAATTIJDIG 

VERTREK IN DE RUIMTE 

Op dinsdag 15 april had in het Brusselse Egmontpaleis een vergade
ring van een aantal Europese ministers plaats (de « Europese Ruimte
vaart-Conferentie ') die geleid heeft tot de definitieve start van de 
ESA : het ' European Space Agency ». (1) 
De Europese samenwerking heeft in de jongste.Jaren zoveel misluk
kingen gekend, dat de kleine stap in de goede richting die met ESA 
kan gezet zijn, even mag vermeld worden. Wat aan de oprichting van 
het Agentschap voorafging, was niet steeds van aard om de mogelijk
heden inzake ruimtevaart voor de Europeanen te vergroten. Misschien 
kan het nu anders worden. 

VERLOREN JAREN 

We zullen hier niet de voorge
schiedenis schetsen. De ELDO 
(European Launchers Develop
ment Organisation) was een po
ging om in onderlinge samenwer
king Europese draagraketten te 
bouwen. Het leidde slechts tot 
mislukkingen. Daarna kwam de 
ESRO : de « European Space Re
search Organisation », waarvan 
het doel, zoals de naam aanduidt, 
op het gebied van het weten
schappelijk speurwerk inzake 
ruimtevaart moest liggen. Onder
tussen trachtte de « Europese 
Ruimtevaart-Conferentie », d.w.z. 
een slechts bij enkele gelegenhe
den bijeenkomende vergadering 
van Europese ministers, de inte
gratie en de bestendigheid van 
een Europese ruimtepolitiek na 
te streven. 

Met het oog op zulke voorge
schiedenis, kan men begrijpen 
dat de uiteindelijke oprichting 
van ESA op 15 april te Brussel 
een sukses wordt geheten. Wat 
overbleef van ELDO, alsmede de 
ESRO, zijn nu overgeheveld in 
een bestendige instelling, die 
over financifele middelen zal be
schikken, een ruimere en beter 
bepaalde opdracht meekreeg, en 
geleid wordt door een bevoegde 
staf. Als sommige politici en 
joernalisten de ESA nu al de Eu
ropese evenknie van de NASA 
noemen, is dat weliswaar een 
mateloze overdrijving. Toch mag 
de nieuwe instelling ook niet on
derschat worden. In de voorbije 
10 jaar hebben de Europese lan
den naar schatting 80 miljard fr. 
besteed aan ruimteprogramma's, 
binnen de hoger aangeduide 
zwakke Europese omraming. 
Daarvan kwam circa 4 %, d.w.z. 3 
miljard fr., uit Belgische over
heidsbegrotingen. Het resultaat 
beantwoordde met aan de ver
wachtingen. Thans zou België 
(1) Nota van de Redaktie : Sena
tor de Bruyne nam aan die ver
gadering deel als de vertegen
woordiger van de Raad van 
Europa. 

moeten instaan voor ongeveer 
500 miljoen fr. per jaar, in de 
verschillende programma's waar
van de koördinatie aan ESA is 
opgedragen. De kans op sukses 
is groter dan ze voordien ooit 
geweest is. Zonder zich over te 
geven aan voorbarig optimisme, 
kan men zeggen dat we het erop 
moeten wagen. 
Dan zou er echter tevens in Bel
gië eindelijk een samenhangend 
wetenschapsbeleid op regerings-
vlak moeten tot stand komen ; 
nationaal, Europees en interna
tionaal. Zover zijn we echter nog 
niet. Staatssekretaris Geens, die 
de regering op de Brusselse kon-
ferentie vertegenwoordigde en ze 
presideerde, is zelf derwijze in 
beslag genomen door zijn voor
naamste werkgebied : de staats
begroting, dat zijn tweede titel 
— wetenschapsbeleid — In vele 
gevallen niet tot zijn recht komt. 

RUIMTELABORATORIUM 
EUROPEES 
IN DE MAAK 

De opdrachten die het eerste 
programma van ESA uitmaken 
zijn duidelijk omschreven, in af
wachting dat ze zullen verruimd 
worden. 
De bouw van een Europees ruim
telaboratorium (het Spacelab) lijkt 
ons het voornaamste. Dit thans 
in Duitsland gebouwde laborato
rium, dat mede door België gefi
nancierd wordt, zal over een drie
tal jaren kunnen geplaatst wor
den in een door de Amerikanen 
ontworpen totaal nieuw ruimte-
tuig : de « Shuttle » : een toe
stel dat door een grotendeels 
rekupereerbaar rakettenstel in de 
ruimte gebracht wordt, de voor
geschreven kringen zal beschrij
ven tijdens circa vier weken, en 
dan naar de aarde kan terugke
ren en kan landen zoals gelijk 
welk super-vliegtuig. Het wordt 
dan ontladen, van een nieuwe 
last voorzien, en herbegint de 
pendel naar de ruimte. Indien de 
Europese landen zich hierbij met 

eigen ladingen en eigen perso
neel kunnen inschakelen — dat 
is het doel — zouden ze einde
lijk met een zekere autonomie 
aan ruimteonderzoek en ruimte
vaart kunnen gaan deelnemen. 
De VSA zullen op dit terrein hun 
voorsprong nog wel voor vele ja
ren behouden, maar voor ESA 
ligt hier toch een breed veld 
open. 

VSA EN RUSLAND 
BEHEERSEN DE RUIMTE 

Van de andere programma's van 
ESA zullen we slechts even mel
ding maken. Er zal worden voort-
gewerkt aan de grotendeels door 
Frankrijk gefinancierde draagra-
ket •< Ariane », wat bijna 21 mil
jard Belg. fr. zal kosten, gespreid 
over 8 jaar. Hiervan moet België 
5 % voor zijn rekening nemen 
(tegen 62,5 % voor Frankrijk, 
2 % voor Nederland, enz.). In 
1979 zouden twee Ariane-raket-
ten startklaar moeten zijn. Ze 
zouden dan afgeschoten worden 
op de Franse lanceerbasis in 
Guyana, te Kourou. Dit betekent 
dat deze basis in stand moet ge
houden worden. Duitsland was 
slechts op het laatste nippertje 
op de konferentie in Brussel be
reid, een deel van de kosten van 
Kourou mee te helpen dragen. 
Het gevaar heeft bestaan dat te 
Brussel alles zou spaak lopen op 
Kourou — een basis die, qua mo
gelijkheden, op verre na niet kan 
vergeleken worden met b.v. de 
installaties in het Kennedy Space 
Centrum op Cape Canaveral. 
ESA zal zich verder gelasten met 
programma's op het gebied van 
kommunikatie- en exploratiesatel
lieten — een specialisatie waar
in geen sensationele gebeurte
nissen plaats hebben, zoals lan
dingen op de maan, maar waar 
een wetenschappelijk en techno
logisch •• know how » tot stand 
is gekomen dat een beslissende 
betekenis heeft voor de toekom
stige ekonomische en militaire 
machtsverdeling. 

Over de huidige stand van de 
zaken moeten de Westeuropea
nen zich geen begoochelingen 
maken. Eensdeels zijn de VSA 
de overheersende mogendheid in 
de ruimte, met alles wat hieruit 
voortvloeit op alle levensgebie
den. Anderzijds bekleedt de So-
vjet-Unie, in het deel van de we
reld dat door haar beheerst 
wordt, een machtspositie die nog 
monopolistischer is dan die van 
de VSA in het 'Vesten. 
ESA zal geen /vezenlijke veran
deringen brengen aan de voor 
ons nadelige posities in de ruim
te. Maar binnen de grenzen van 
zijn mogelijkheden, kan het nieu
we Agentschap de westeuropese 
ruimtetechnieken een eind weegs 
verder helpen. Dat zou een heel 
sukses zijn voor de Oude Wereld 
die zelf, in twee wereldoorlogen, 
de grondslagen van zijn macht 
heeft vernietigd. 

Senator Hektor De Bruyne 

MINISTER MICHEL KREEG 
EIEREN ALS VOORGERECHT 

Vorige vrijdag had de Oostvlaamse provinciegouverneur De Kinder, ter 
gelegenheid van de opening van de Gentse Floraliën, minister van 
Binnenlandse Zaken Michel op een diner uitgenodigd. Michel is de 
minister die inciviek Nols al geruime tijd de handen boven het hoofd 
houdt, en dus is deze Waalse minister in Vlaanderen « persona non 
grata «, althans voor de alerte mannen van TAK. Toen Michel met zijn 
gevolg aan het provinciaal gebouw kwam, vond hij dan ook een groep 
Taktivisten op zijn weg. De rest van het verhaal is klassiek (zie foto's). 
Stippen we bij de onderste foto nog aan dat de glanzende stippen op 
de jas van minister Michel geen eretekens zijn, maar delen van de 
eierstruif die de Takkers hem bij wijze van voorgerecht serveerden. . 

DEFRAIGNE VERKWANSELT HET PAJOTTENLAND 

Op vaak vinnige toon interpelleerde 
de vurige burgemeester van Schep-
daal, VU-kamerïid dr. Valkeniers, vo
rige dinsdag de Waalse minister van 
Openbare Werken, Defraigne, die qua 
koppigheid en slechte raadgevers niet 
voor zijn voorganger De Saeger moet 
onderdoen. 

Het ging om de aanleg van de A 8, de 
autosnelweg Brussel-Doornik doorheen 
het Pajottenland, welke aanleg ander
maal zal neerkomen op een flagrante 
schending van het landschap en van 
het leefmilieu. De interpellant sprak 
feitelijk namens alle gemeentebestu
ren van het Pajottenland en betoogde 
dat deskundigen de noodzaak van de 
geplande aanleg ten zeerste betwis
ten. Dr. Valkeniers stelde trouwens 

vast, dat de minister « het slachtoffer 
en het werktuig geworden is van de 
lobby van de grote wegenbouwers ». 
In feite is het zo dat de A8 niet ten 
behoeve van het Pajottenland wordt 
aangelegd, doch integendeel mede 
een schakel moet zijn in de door de 
frankofonen geplande verbinding Brus-
sel-Wallonië (dat is de echte bewe
gingsstrategie ! ..). Dat deze impe
rialisten hierin worden bijgesprongen 
door een • flamingant » als Verroken, 
hoeft ons niet meer te verbazen ; wij 
Vlamingen, zijn het gewoon, de CVP 
door de knieën te zien gaan voor de 
Brussels-Waalse meesters. 

De interpellant betoogde niettemin dat 
andere gewesten dringender infra-
struktuurwerken nodig hebben dan 

het Pajottenland, waarvan hij ook de 
geldmorserij aan de kaak stelde (om 
een omweg van 23 km te vermijden 
zal men een snelweg van 75 km aan
leggen tegen de prijs'van 180 miljoen 
per km I). 
Valkeniers pleitte ervoor, het voorzie
ne krediet (A8) liever te besteden 
aan de industrialisering van het ge
west Ronse en de Vlaamse Ardennen. 
Hij besloot als volgt : « Twee jaar ge
leden was ik hier alleen met mijn ver
zet tegen de A8. Vandaag zijn alle 
plaatselijke organisaties van het Pajot
tenland met mij akkoord. Maar omdat 
Wallonië en Doornik die autoweg ei
sen, moet hij er komen. 
Daarom ook sprak de minister hier 
Frans I Ik ben niet de enige die uw 

beleid aanvecht. Ook mensen uit de 
meerderheid en zelfs uit uw eigen 
partij doen dat I ». 

Kamerlid Valkeniers interpelleerde de
zelfde minister ook over de voorziene 
inplanting van een kompleks van twee 
benzinestations, twee restaurants en 
één motel, langs de autostrade naar 
Oostende te Zellik. Hij veroordeelde 
deze inplanting als ekonomisch onren
dabel, achtte de samenwerking tussen 
OW en koncessionaris onduldbaar en 
vond vooral graten in het natuurschen-
dend karakter van dit projekt. Ook 
«vees hij op de konkurrentle aan het 
Brusselse horeca-wezen, dat zo al 
geen briljante zaken doet. 
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Op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 april vergaderden 
vrouwen uit tweeëntwintig verschillende landen in het 
Egmontpaleis te Brussel. 

Nu en dan was in de voorbereiding van dit werkkongres of 
seminarie Iets grondig fouts gelopen. (Voor de perskonfe-
rentie was geen enkele Nederlandstalige groep uitgeno
digd...). 

De manifestatie was ingericht door het reeds vroeger be
schreven zeer Belgisch Komitee voor het internationaal Jaar 
van de Vrouw. Mevrouw Sipila, UNO-dame en patrones van 
het Jaar van de Vrouw, was helemaal naar Brussel gekomen. 
Je ziet : een zéér officieel gedoe, alleen « erkende » vereni
gingen waren met twee vertegenwoordigsters toegelaten. De 
buitenlandse afvaardigingen logeerden op kosten van het 
ministerie voor Buitenlandse Zaken in het Manhattan-hotel. 
(Naar het schijnt kost het gehele kongres — met de talrijke 
recepties en andere akefietjes — vijf en een halve miljoen 
frank...]. 

De idee internationaal te vergaderen was gegroeid uit een 
« Amerikaanse meeting », een tweetal jaren geiden, maar 
het initiatief kwam in de gretige handen van een aantal 
gearriveerde Belgische dames terecht, waarbij de Waalse 
socialistische Emilienne Brunfaut absoluut het voorzitter
schap opeiste. (Proletarische Emilienne waarde op 't semina
rie rond in een mantet van katachtig-roofdierenbont, Wild 
Life Funds noodkreten laten haar... Siberisch koud). 

De algemene titel van het seminarie luidde : « De ekono-
mische onafhankelijkheid van de vrouw in Europa, op de 
drempel van de eenentwintigste eeuw », en de zes werk
groepen behandelden allerlei problemen in bovenstaande 
optiek bekeken. 

Interessant was het overzicht dat de vertegenwoordigsters 
van de verschillende landen brachten over de stand van de 
vrouwenontvoogding bij hen. 

Onthouden we van de Nederlandse afvaardiging het voorstel 
tot het invoeren van een leerstoel over vrouwenproblema
tiek aan de Nederlandse universiteiten (om de gevolgen te 
bestrijden moet je de oorzaken kennen), zij konden tevens 
fier verklaren dat in principe in Nederland voor gelijk werk 
gelijk loon wordt gegeven, zoals trouwens in Oostenrijk , de 
dames van het Donau-land lieten zich door radikale opmer
kingen gelden. De Finse vrouwen beklemtoonden de nood
zakelijkheid van een aangepaste opvoeding voor meisjes, dit 
verlangen naar degelijk onderwijs klonk bij allen De Ierse 
dames zagen de emancipatie van de vrouw én de man sa
men : het bevrijdingsproces moet voor beide geslachten 
parallel lopen. De Engelse heuse lady had het over de Equael-
Pay-Act en de Sex-discrimination-bill ; beide wetten die het 
gelijke loon én de gelijke arbeidskansen in Albion waarbor
gen. 

In het koor van de Oosteuropese dames (wij zijn geëmanci
peerd en laat ons verder « vechten voor de vrede ») klonk 
tussen de ideologische lofbetuigingen voor hun regime de 
Hongaarse stem het normaalst (problemen met moeders die 
buitenshuiswerken) terwijl de Poolse zelfs kritiek op de 
vrouwen zélf uitte : « De vrouwen moeten beter bewust van 
hun plichten zijn ! ». 

Het werk in de komitees verliep soms nogal verward, bij 
zoverre je aanvankelijk kon vrezen geen konkrete verslagen 
te krijgen. Soms ontbrak de simultaan-vertaling voor het 
Nederlands, de teksten waren of onvolledig of gebrekkig in 
't Nederlands vertaald. De zaterdagmorgen waren twee 
Vlaamse vertegenwoordigsters van groep vier (« Gezin ») op 
het spoor van hun verslag gekomen, en hoe Vondels taal 
erin werd geradbraakt. Moedig zetten ze zich aan het werk 
om toch een Nederlandse tekst te hebben, maar toch kregen 
ze niet de kans die op de algemene slotvergadering voor te 
dragen : van de zes groepen kon maar één verslag in 't Ne
derlands worden voorgebracht 

Het ekskuus kan natuurlijk zijn dat « het » internationaal was, 
maar dat is een doekje voor het bloeden. 

Feit is dat wij ons in een unitair komitee als Nederlandstali-
gen niet kunnen affirmeren, en zeker niet op internationaal 
gebied. 

Wij hebben nogmaals ervaren dat we best ook hier onze 
eigen federalistische weg opgaan. 
Laten we dan toch met een positieve — zij het uiteraard 
niét-Belgische noot besluiten : verheugend was de eensge
zindheid van alle vrouwen, boven alle grenzen van geogra
fische of ideologische aard heen ; allen waren ze de mening 
toegedaan dat vanuit een gelijk onderwijs de vrouw ekono-
misch onafhankelijk moet kunnen worden en zich vooral ook 
— voor de verwezenlijking van haar rechten onder meer — 
politiek moet engageren. 

Huguette De Bleecker 

PIRSSPIIOIL 
Het ene verjaardagskaarsje van de regering Tinde-
mans maakt de Belgische taart niet veel aantrek
kelijker. Het blijft een slecht gerezen gebak voor 
de meest uiteenliggende smaken, die dit eenjarig 
bestaan deze week wat In de verf zetten. Het pro
beersel dat onder voorlopige gewestvorming de bij
bedoeling heeft om de smaak naar echte autonomie 
af te stompen wordt in « La Libre Belgique » her
kauwd. Terwijl « Vooruit » aan al het Tindemans-
brouwsel van het voorbije jaar geen goede kant 
weet te vinden ; zij verkiezen de Chinese keuken. 
De Chinareis van Tindemans geeft Jos Van Eynde 
in « Volksgazet » een aantal schimpscheuten in de 
pen, wat minder fraai is voor een zelf pas terugge
keerd Mao-pelgrim. Dit dan rond de betwistingen 

met de voorziene overheidsholding. Ruys in « De 
Standaard » betwijfelt of de gespannen verwachtin
gen hierrond, vooral dan In Wallonië, wel kunnen 
ingelost worden. 
De Portugese verkiezingen hebben de verstokte 
konservatleven een opgeluchte zucht van verlich
ting doen slaken, de oprechte demokraten uiten 
hun blijdschap dat wellicht een grote stap is gezet 
om zonder bloedvergieten naar echte volksmede-

«eggingschap, kulturele verheffing en sociale op
gang te kunnen evolueren. Uit de talloze beschou
wingen : « Gazet van Antwerpen » waar de twijfel 
nog overheerst, « Het Belang van Limburg » dat 
vooraf de al te opgeblazen kampagne tegen Portu
gal aankloeg. (W. Luyten) 

LA LiBRE BELGIQUE 

« De gewestvorming, op touw 
gezet door de wet-Périn, is enkel 
• voorbereidend » en zelfs « on-
dervindingverschaffend ». Dit be-
teiient dat men in het licht van 
de verworven ervaring moet oor
delen of men moet verder gaan 
in het spoor, voorgetrokken door 
de wet-Périn, weigeren te vol
harden in de vergissing of • iets 
anders doen ». Maar men moet 
wel vaststellen dat de eerste re
sultaten ontgoochelend zijn : se
natoren die bijeenkomen in Na
men of in Mechelen om advie
zen te geven aan de parlemen
tairen in Brussel. Verder ministe
riele komitees die een nieuw cen
tralisme maken op het vlak van 
de gewesten, zonder veel indruk 
van grote doelmatigheid te ge
ven. Bij dit alles kan men dan 
toch waarderen dat men met een 
mindere kwaal heeft te doen, als 
men het federalisme met twee of 
met drie wil vermijden ». 

VOORUIT 
« Vandaag, precies één jaar gele
den, kwam de regering-Tindemans 
tot stand, een katholieke-liberale 
koalitie die enkele maanden la
ter werd aangevuld door het Ras-
semblement Wal Ion... 
Na een jaar beleid mag worden 
gezegd dat de regering over de 
hele lijn gefaald heeft. 
Is het omwille van deze misluk-
kmg dat de Premier, bij de eer
ste verjaring van zijn bewind, be
sloten heeft zich, ver van huis, 
in de internationale politiek te 
gaan verschuilen ? 
Wellicht zullen de dansende en 
zingende bloemenmensjes, de 
handdruk van Mao en de vriende
lijkheid van de Chinese bewind
voerders hem wel een ogenblik 
doen vergeten hebben dat hij in 
zijn eigen land een warboel heeft 
achtergelaten. 

Het ware te hopen dat hij bij zijn 
terugkeer voldoende wijsheid zal 
hebben opgedaan om met een 

Chinese nederigheid te beken
nen dat zijn veranderingen geen 
verbeteringen hebben gebracht ». 

VOLKSCAZET 
» Gister vergaderde het Natio
naal Komitee voor Ekonomische 
Expansie. 
De eerste-minister hing ergens 
tussen Hong-Kong en België in 
de lucht. 
Hij was eens te meer afwezig, 
zoals indertijd, toen hij nog vice-
premier was, bij de gewichtige 
besprekingen over Ibramco en de 
petroleumbevoorrading. 
Het zal wel toeval zijn geweest. 
Het is er niet minder opvallend 
om ! 
De aanwezigheid van de h. Tinde
mans was nochtans dringend ver
eist, vooral tijdens de besprekin
gen die aan de vergadering van 
gister voorafgingen en waar het 
regeringsontwerp over het pu
bliek industrieel initiatief en de 
oprichting van een openbare hol
ding op de agenda stonden. 
Hij had scheidsrechter moeten 
spelen tussen de nochtans be
scheiden inzichten van de kris-
ten-demokraten rond Oleffe en de 
liberalen, die niet alleen bij kon-
servatieve katolieken in de 
schoot van het kabinet, doch ook 
in een belangrijk deel van de 
pers en in gans de patronale we
reld sterke steun vonden •. 

DE STANDAARD 
« Onder druk van de linkervleu
gel van de koalitie, bereidt de 
regering de oprichting voor van 
een openbare holding. Vooral Wal
lonië verwacht ervan, dat het 
overheidsinitiatief het falen van 
het privé-kapitaal in de verouder
de of achtergebleven streken zal 
verhelpen. Zo'n holding kan inder
daad in sommige gevallen bij
springen. Maar het is een illusie 
te menen, dat hij een direkte re
medie is tegen de huidige reces
sie en werkloosheid. 
Van de staatssekretaris voor de 

begroting is het gezegde bekend: 
' ledere kabinetsraad kost mij 
een miljard, en wanneer ik toe
vallig niet aanwezig kan zijn, 
kost het mij twee miljard ». De 
ministers durven de kraan niet 
dichtdraaien en de staatssekre
taris moet maar blijven uitge
ven... 
Waar een belastingverlaging eko-
nomisch en psychologisch hard 
wenselijk zou zijn, wordt integen
deel gedacht aan nieuwe belas
tingverzwaring. 
Dat alles legt uit, waarom de 
bevolking zich niet meer be
schermd voelt. De situatie in het 
buitenland is reeds onzeker ge
noeg. Dat daarbij ook het vertrou
wen wankelt in de bekwaamheid 
en de moed van overheid en so
ciale partners, is een onrustwek
kend fenomeen •. 

GAZET VAN 
ANTWERPEN 
« De nu verkozen parlementsle
den moeten zich immers uitspre
ken over een grondwet, die ei
genlijk reeds is vastgesteld door 
de Revolutionaire Raad en die 
voorziet, dat alle sleutelposities 
in handen blijven van de militai
ren. De politieke leiders onder
tekenden dat akkoord met grote 
tegenzin. Soares en Sa Carneiro 
verheelden dat niet. Vooral deze 
laatste ging er openlijk en dras
tisch tegen te keer. Maar zij on
dertekenden omdat anders een 
voorwendsel zou worden gezocht 
om geen verkiezingen te houden. 
Maar nu zijn de uitslagen er en 
zij hebben de positie van de de-
mokratische leiders versterkt. 
Nu is ook voor hen het uur van 
de daadwerkelijke politieke moed 
aangebroken, inzonderheid voor 
Soares, die men omwille van zijn 
aarzelingen al de naam van « po
litieke Hamlet » had gegeven ». 

HET 
VAN 

BELANG 
LIMBURG 

Tindemans was bij Mao. Zo zag het GAL in « De Nieuwe » 

« Mensen en organisaties die 
zich niet bekommerden om het 
Portugal onder Salazar en Cae-
tano waarschuwen nu voortdu
rend dat er een nieuwe diktatuur 
in de maak is, ri- het Atlantisch 
Bondgenootschap aangetast 
wordt, enz... 
Met trillende vinger wordt gewe
zen naar de reeks nationaliserin
gen, de aanvallen op de rechtse 
partijen, de grote invloed van de 
kommunisten en de « rode » mi
litairen. 
Feit is dat de leidende MFA-fi-
guren linkse politieke opvattin
gen hebben en dat ze wellicht 
nog enkele jaren de gang van 
zaken in Portugal zullen bepalen. 
Een reden om te wanhopen of 
juist om vertrouwen te hebben?.. 
In feite zal er na de verkiezingen 
een dubbele machtsstruktuur ont
staan, een militaire en een par
tij-politieke ; in het parlement. 
Het parallellisme is door de mili
tairen opgelegd ondermeer om 
een machtsvacuüm te vermijden 
in geval het pei'ijenwerk in het 
honderd loopt. Vjn dat laatste is 
er wel degelijk eon precedent in 
de Portugese geschiedenis. 
De republikeinse revolutie van 
1910 werd een chaos, waaruit de 
Salazar-diktatuur groeide : de 
rijken bleven er cvermatig rijk en 
de armen onmondig arm en anal
fabeet ' 
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KOMM€MT^/1R 

de 
samenvoeging 
" wie zal dat 
betalen...? Êi 

Het is voldoende bekend dat 
de samenvoeging van gemeen
ten in de meeste gevallen uit-
berekend werd in het elekto-
reel voordeel van de regerings. 
partijen. 
De maatregel is onoordeelkun
dig zolang er geen opties be
staan over de hiërarchie van 
de diverse bestuurslagen I 
Wat minder bekend is ! Het 
plan-l\^ichel zal zowat 30 mil
jard kosten. Dit zou wel een 
doorslaand argument moeten 
zin om die koppige Ardennees 
Michel er toe aan te zetten 
om trapsgewijze te werk te 
gaan in de visie van « leefbare 
gemeenten ». 

huichelaars 

IMen moet maar durven ! 
De CVP heeft bekend gemaakt 
dat ze een dossier over de 
repressie — ook haar repres
sie ! — zal aanleggen. Onder 
verstaan dat ze er iets zou 
aan doen. Vóór de verkiezin
gen heeft ze wetsvoorstellen 
voor amnestie in Kamer en Se
naat ingediend en zonder pro
test door haar regeringspart
ners laten afketsen. 
Men zou gedacht hebben dat 
ze dan toch ten minste in de 
jongste regeringsverklaring 
iets over amnestie zou hebben 
laten opnemen want dat is hét 
ogenblik en hét kontakt. Niets 
daarvan I Ze zwegeii er toen 
over als vermoord. 
Nochtans had de VU haar 
voorgedaan hoe het moest. Dit 
te Steenokkerzeel waar de VU 
ter zake voet bij stek hield. Zo
dat men uiteindelijk akkoord 
ging de inventaris op te ma
ken van de onsociale gevol
gen en maatregelen te treffen 
om die op te vangen. 
« Het Laatste Nieuws » publi
ceerde dit trouwens de dag 
na Steenokkerzeel. 
Nu heeft de CVP haar rege
ringspartners niet gebonden 
door een akkoord en zullen ze 
ook niets geven. De CVP weet 
dit, Maar desondanks huichelt 
ze eens te meer I 

ook anders 

Met Tindemans zou het anders 
worden. Het wordt inderdaad 
anders maar dan niet zoals de 
CVP voorspiegelde. Zo beleven 
we het dat leden van de drie 
wapens van het Belgisch leger 
in uniform te Brussel betogen, 
omdat hun sociale eisen niet 
positief beantwoord worden. 
De rijkswacht grendelde met 
friese ruiters en gehelmde en 
gewapende manschappen de 
Paleizenstraat af : voor het 
eerst in de Belgische geschie
denis stonden leger en rijks 
wacht tegenover mekaar. Dat 
is inderdaad « heel anders »... 

dure 
manifestatie 

De franstal ige Brusselse pers 
komentarieerde deze week 
met een zekere wellust de cij
fers over de TAK-betoging te 

Maandag betoogden te Brussel vele duizenden middenstanders, 
aangesloten bij het Algemeen Verbond van de Zelfstandige Arbeid 
(AVZA), tegen « de lasten die ons verpletteren -. In de betoging 
stapten o.m.. de VU-kamerleden Paul Peeters en Reimond Mat-
theyssens op, evenals VU-senator Jorissen. 

Schaarbeek op 16 maart j l . De
ze cijfers betreffen de yitga-
ven voor ordediensten. Vol
gens een officiële mededeling 
van Binnenlandse Zaken werd 
volgende uitgaven verricht : 
2.521 manschappen : 260.495 
fr. ; 394 voertuigen en 210 
paarden : 669.000 fr. ; twee 
helikopters Alouette en twee 
Puma : 208.942 fr. Deze kosten 
werden door de begroting van 
de Rijkswacht gedragen. De 
« Libre » stipt hierbij aan : 
« een lokettenbetoging die de 
belastingbetaler duur te staan 
komt ». Het zijn natuurlijk de 
betogers die deze geldsmijte-
rij veroorzaakten en niet de 
Nols'en en konsoorten die door 
hun taalwetovertredingen de 
betogingen uitlokken. Dèt is 
dan Brusselse logika ! 

kapitaal
verschuiving 

In « Swiss Review of World 
Affairs » van februari j l . 
schreef de heer Willy Linder 
een artikel onder het opschrift 
« De petroleumprijs : een poli
tieke tijdbom ». 
Daarin citeert hij o.m. volgen
de cijfers : in september 1973 
bevonden 65% van de mone
taire reserves zich in de ge-
industrialiseerde landen, 6% 
in de petroleum voortbrengen
de landen en 29% in de ont
wikkelingslanden. 
Een jaar later werden die cij
fers onderscheidenlijk 58%, 
18% en 24%. De geïndustriali
seerde landen gingen dus 7% 
achteruit, doch de ontwikke
lingslanden 5% wat naar ver
houding veel erger is terwijl 

de olielanden op één jaar tijd 
12% vooruitgingen. 
De rijkdom verschuift dus zeer 
vlug naar de olielanden en de 
ontwikkelingslanden komen 
zwaar berooid uit de geschie
denis. 
Niet te verwonderen dat de 
ontwikkelingslanden thans 
gaan aankloppen bij de olie
landen. Zeker de Afrikaanse 
die Israël opgeofferd hebben 
voor de Arabische landen. 
Men kan zich ook de vraag 
stellen of werken uiteindelijk 
nog zal meetellen om iets te 
hebben. Of het niet beter is 
niets te doen, als men maar 
grondstoffen bezit. Erg sociaal 
schijnt dat echter ook niet. 

brussel, 
de gastvrije 
hoofdstad 
van europa 

Op de begroting van het mi
nisterie van Tewerkstelling en 
Arbeid is een krediet voorzien 
van ( jaarlijks) 1.050.000 fr. tot 
subsidiëring van voorlichtings-
en taalkursussen voor vreem
delingen. 
Uit het antwoord op een par
lementaire vraag van sen. Van 
Haegendoren blijkt dat er in 
1974 van partikuliere zijde 31 
kursussen werden ingericht en 
dat bovendien 6 gemeenten 
taalkursussen hebben inge
richt, nl. in Wallonië en in 
Vlaanderen. 
« Geen enkele gemeente van 
de Brusselse agglomeratie 
heeft een dergelijke subsidie 
aangevraagd » luidt het minis
teriële antwoord. 

,̂ @gTiff̂  mr 

Brutale veronderstellingen in krantekoppen en domme ge
meenplaatsen in alle mogelijke vormen van de mededeel-
kunde, kunnen je soms meer pijn doen dan een fijt aan de 
vinger of een kramp in de buikstreek Takt is een waarde 
waarmee en waarvoor men hier in Vlaanderen in het alge
meen nog niet heeft leren leven. Zelfs de krant waarvan 
naar het woord van franstalige journalisten l'influence est 
tres grande sur l'intilligentsia et sur <• I'establishment « 
flamands, ontsnapt daar blijkbaar niet aan. Integendeel. Je 
leest daar bijvoorbeeld over een verkeerskatastrofe die « ons 
naast vijf doden, nog eens elf gewonden opleverde ». En ;e 
krijgt er bijvoorbeeld ook de losprijs voor een ontvoerd 
rijkemensenkind geblokletterd • dochtertje van sigarenfabri-
kant is anderhalf miljoen waard. 
Dit zijn staaltjes van taktloosheid. Begrijp ons wel een staal 
is een kleine hoeveelheid die dient om een veel grotere te 
beoordelen. Bescheiden voorbeelden van onbeschaamdheid 
dus om een veel grotere vorm van taktloosheid aan te dui
den, te beoordelen en te veroordelen. 
De ongemanierdheid van de pers schuilt echter niet alleen 
in de krantekoppen, doch in nog ergere mate in vrachten 
detailnieuws over de persoonlijke ellende van mensen die 
met tragische regelmaat botsen met de wetten van het leven 
en van de maatschappelijke orde. 
Het is daarbij in-triestig dat bepaalde druksels hun verkoop
cijfers verhogen in verhouding tot het aantal aangedikte ver
halen over al of niet te begrijpen en al of niet te veroor
delen daden van mensen die totaal verkeerde dingen doen 
omdat zij ziek zijn of omdat zij zich in het nauw gedreven 
voelen of omdat zij misdadigers zijn zonder meer. Als ver
slaggevers van al dat oeverloze leed waartegen geen recht 
en geen liefde blijkt opgewassen te zijn, hebben sommigen 
zich een journalistieke reputatie opgebouwd, zij worden 
tegen elke logika in gewaardeerd als graveurs van het beeld 
van de misdadiger en zijn slachtoffer. 
Maar de pers is geen alleenstaande zondaar Ook bepaalde 
instellingen staan in die trieste rij. Private en andere. Zo 
richtte een school een voordracht in over « Het Mongo-
lisme ' en " nodigde de ouders van mongolische kinderen uit 
op die zeer interessante voordracht » / 
En in Hemelbredegem organiseerde het gemeentebestuur 
een « radiografisch bevolkingsonderzoek voor de bevolking « 
en verzekerde de striktst mogelijke geheimhouding « indien 
er iets mocht gevonden worden ». 
Nu hebben wij het allen makkeliik aan te klagen als het mis
bruik en de schaamteloosheid van boven naar onder ver
loopt. Maar omgekeerd gebeurt ook, minder vaak maar even 
wreed. 
Voorbeelden ? In een plaatselijk blad lieten bezorgde ouders 
hiernavolgende advertentie verschijnen : B. en A. (respek-
tievelijk 2 en 4 jaar oud) zijn ontroostbaar omdat zij op 17 
april jongstleden te H. hun liefste vriendje, een hond, ver
loren hebben. Hun vriendje ziet er zus en zo uit. Mocht U 
hem even gezien hebben, bel dan a.u.b. het nummer., en 
help onze kinderen te troosten ! 
Omdat Hemelbredegem nogal dicht bij H. ligt, zullen wij even 
mee helpen zoeken naar het vriendje. Tussen de televisie
beelden en de kranteberichten van hongerlijdende en ster
vende kinderen In. 

FRANS-JOS VERDOODT 
N.B. Straks is het weerom sportzomer en dan lezen wij 

bijvoorbeeld dit : « In de rit naar de Ballon d'Alsace 
stond iedere man te hijgen en iedere vrouw te kreunen». 
Waren Brigitte Bardot en Richard Burton daar misschien 
voorbij gekomen i.p.v. Merckx ? 

ABOMNENENTENSLAG1975 

De jongste week meldde zich het arr. Ton
geren dat begon met zijn achterstand in te 
lopen. Anderzijds bereikt het arr. St-Ni-
klaas bijna de voorlopige meet. Alleen te 
Roeselare heerst nog stilte. Cent, Dender-
monde, Brussel, Brugge en Mechelen boek
ten nieuwe vooruitgang. Aalst blijft echter 
stevig op kop wat betreft de winst, gevolgd 
door Turnhout, Mechelen, Kortrijk, Ouden
aarde, Oostende en Brugge. De wervings
kampanje gaat voort. 

Wim Jorissen 
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« Ga op safari met X », « Bezoek de nationale parken met Y », 
« Koop hier uw safari-uitrusting », « Hier geweren en kame
ra's • en nog vele andere safari-advertenties overrompelen 
de straat-wandelaar in Nairobi-hoofdstad van Kenya « city 
in the sun » en centrum van de Afrikaanse safari. (Safari 
betekent reis n.v.d.r.). 
De stad zelf is een aangename moderne grootstad (althans 
volgens Afrikaanse normen) van ongeveer 650.000 inwoners, 
verspreid over een oppervlakte van 600 km2. 
Nairobi ontstond rond 1900, als een rustplaats langs de 
spoorverbinding tussen Mabasa en Uganda en pas in 1950 
verkreeg Nairobi de status van « stad ». 
Het administratief- en winkelcentrum bevat verscheidene 
moderne gebouwen, mooie parken, brede lanen, Europees 
uitziende winkels en om de haverklap een bankfiliaal. In de 
zonnige straten is het een overdrukke mengeling van zwarte, 
witte en bruine mensen. Je ziet er Afrikanen in Europees 
kostuum .(kompleet met hemd en das), zwarte meisjes met 
korte rokjes en nylonkousen (nylon verzwakt de kleurinten-
siteit). Blanke inlanders en natuurlijk toeristen, soms te her
kennen aan een knalvers safari-kostuum en het geven van 
een aalmoes aan de kreupele bedelaars. 
Buiten enkele haute-couture-winkels met de aangepaste 
prijzen, vindt je ook Afrikaanse en Indische kleding-winkels, 
verder de toeristen-galerijen met inlandse kunst. Ivoor-hout
snijwerk, halskettingen, Chinees-lndische snuisterijen, zil
verwerk uit Arabische landen, zebrahuiden, opgezette leeu
wen en afgeknotte olifantenpoten als stoel (I). In die buurt 
liggen natuurlijk de « chique » hotels, de reisbureau's en 
bankfilialen. Deze laatsten worden meestal bewq,akt door een 
gehelmde en van matrak voorziene wacht, want'ook hier .. 
overvallen en diefstallen. Soms wordt bij geldtransport een 
show-nummertje opgevoerd : een half-gepantserde wagen 
wordt voorgereden, gehelmde wachten in uniform, bril, ma
trak en aan een leiband trekkende honden, grendelen het 
voetpad af. Die schepershonden bassen onvriendelijk met 
ontblootte tanden naar de vredige voorbijganger die een 
pasje dichter komt : ondertussen rennen vanuit de bank 
twee mannen met een kistje en duiken in de wagen. De auto 
zoeft weg, de bassende honden worden binnengehaald en 
de afgeschrikte voetgangers gaan aarzelend verder. 

HEB IE OOIT 
GEHOORD VAN NAIROBI? 
Het linksrijdende verkeer is er vrij druk en het zoeken naar 
een parkeerplaats stelt ook hier problemen, ondanks par-
keermeters ( ± 5 BF voor 2 uur) gekontroleerd door vrouwe
lijke agenten. Spijtig genoeg werden sinds enkele weken 
de verkersagenten en de hoffelijkheid vervangen door ver
keerslichten, wat op slag iedereen agressiever maakte. Er 
wordt geklaxoneerd als het licht op groen springt, te trage 
voetgangers worden achteruitgereden, er wordt gekoerst om 
er nog door te slippen terwijl voordien alles werd opgelost 
met een armzwaai en een glimlach of bedankingsgroet. Dat 
is nu eenmaal de « niet-te-stuiten-vooruitgang »... 
Maar je hoeft maar enkele straten om te lopen of je belandt 
in de oosterse wijk, met kleine Indische winkels en restau
rants. Hier kan je alles krijgen, specerijen, kleren, eetwaren, 
tot tweedehands auto-onderdelen en goedkope vliegtuigbil
jetten toe. De straten worden opgefleurd door vrouwen, ge
huld in kleurrijke sarongs, donkere Indiërs met baarden, die 
naar de blanke vrouwen blikken... 
Hier zijn er bijna geen uithangborden, omdat de winkels met 
hun kleuren en geuren voor zichzelf spreken. Het aantal 
decibels dat je te verwerken krijgt, ligt aanmerkelijk hoger 
dan in het administratief deel, de straten zijn smaller, het 
verkeer lijkt meer op een rodeo, er wordt luid gediskussieerd 
en verkocht, de atmosfeer is warmer en het is een waar 
plezier er rond te kuieren. 
Dit oosters stadsdeel loopt uit op een Afrikaans gedeelte, 
waar de nog kleinere winkeltjes door Afrikanen worden ge
houden (meestal voedingswaren, kleren en « dokters » voor 
horloges). De klanten worden aangetrokken (dit veronder
stelt men toch) door een schetterende moderne Afrikaanse 
muziek die je ogenblikkelijk in een ritmisch Afrikaanse stads-
kultuur dompelt. Nu en dan zie je een verloren schaap, in 
traditionele klederdracht. Geroosterde maïs, met geroosterd 
vlees, kan je bijna op elke hoek kopen. 
Dan zijn er de buitenwijken, de prachtige buitenwijken waar 
de blanken, de Indiërs en de rijke Afrikanen relaxeren in een 
mooie Engelse tuin, genietend van een uitstekend klimaat 
en een glas whisky. De arme buitenWïjken (verbeterde bidon
villes) waar alleen Afrikanen wonen en tenslotte de buiten
wijken met appartementskomplexen door de regering ge
bouwd, met de bedoeling de bidonvilles op te ruimen, maar 
verkocht aan de middenklasse. 
Voor hen die getallen nodig hebben om zich een idee van 
iets te vormen, hier nog enkele cijfergegevens los door 
elkaar. Nairobi bezit een tiental hospitalen, 9 parken, 52 
kerken of tempels van 14 verschillende godsdiensten, 12 
cinema's, 120 scholen (waarondef enkele prachtige hyper
moderne), een tiental kruispunten met verkeerslichten, 480 
km asfaltweg, 3 luchthavens, 1 spoorwegstation, een massa 
stadsbussen, één hoofdstraat : Kenyatta Avenue (een opval
lend weiverspreide naam doorheen Kenya) en ongeveer 5 
autodiefstallen per dag. Het klimaat is uitstekend, omdat de 
stad op een hoogte van 1660 m ligt ; het aantal uren zonne
schijn per dag gaat van 4 uur in juli tot S uur in december ; 
de temperatuur varieert tussen 12 en 27° en er zijn 2 regen
seizoenen, maart - mei en november - januari. Dit verklaart 
De gemeenteraad voorziet een enorme bevolkingstoename : 
1 miljoen inwoners in 1980 en tegen 2000 : 3 miljoen ; daar
voor zouden per jaar 10.000 woningen plus ganse infrastruk-
tuur moeten gebouwd worden, ook 500.000 nieuwe betrek
kingen moeten gekreëerd worden. Dit alles is bijna een on
overkomelijke taak voor de hoofdstad van een ontwikkelings
land, maar men is zich bewust van die vooruitzichten en dat 
is al vee!, heel veel ! 

Piet CALMEYN Nairobi 

EN STRAKS LAOS EN THAILAND 
(AVD) Het was het allesbehalve 
benijdenswaardig lot van Nguyen 
van Thieu, die vorige week maan
dag aftrad dat hij door een meer
derheid miskend, verwenst of on
derschat werd. 
Alleen de kommunisten, zijn eeu
wige vijanden, lieten de voorma
lige Zuid-Vietnamese president 
recht wedervaren... toen ze ge
stadig en met niet aflatende 
hardnekkigheid zijn ontslag heb
ben geëist. Thieu was ook de 
enige dam tussen hen en de over
winning van de revolutionairen in 
Zuid-Vietnam. En ook met Grote 
Minh als president van Zuid-Viet
nam is het militair lot over Sai
gon en zijn belendende percelen 
geworpen. Het doet er niet toe 
of de derde komposante van 
neutralen nu al dan niet inspraak 
verwerft. Zuiver strategisch be
keken was het niet langer belang
rijk, te weten of Hanoi en de VRR 
bereid waren met Minh te onder
handelen. Het is dinsdag uitgelo
pen op een onvoorwaardelijke ka-
pitulatie. Dat de situatie voor 
Saigon militair onhoudbaar was 
geworden, bleek al bij het begin 

van het jongste kommunistisch 
offensief. Het onontkoombare van 
de toestand werd door de val 
van Thieu alleen maar bevestigd 
en verder gestimuleerd door pre
sident Ford die vóór twee weken 
al verklaarde dat de Amerikaan
se oorlog in Vietnam voorgoed 
tot de geschiedenis behoort. Het 
is vandaag alleen belangrijk te 
weten of tussen Noord- en Zuid-
Vietnam nog een overeenkomst 
mogelijk is over een geregelde 
«humanitaire» ontruiming. Grote 
Minh zelf zal alleszins de gevan
gene van het Noorden blijven. 
De jongste ontwikkeling betekent 
echter niet dat Washington op 
wereldvlak meteen afgeschreven 
wordt. Sommige Aziatische rege
ringen hebben zelfs na het ineen
storten van de Zuidvietnamese 
defensie geprobeerd hun kontak
ten met de VSA op te drijven. 
Dit geldt niet alleen voor Japan, 
maar eveneens voor Singapoer, 
Maleisië, Australië en Nieuw 
Zeeland, wier ministers van Bui
tenlandse Zaken nog in mei '75 
te Washington zullen aantreden. 
Het financieel, ekonomisch en 

Amerikaanse en Europese leden van de War Resistors International 
en van de Fellowship of Reconciliation (resp. Oorlogstegenstanders 
Int. en Broederschap voor Verzoening) betoogden voor de Amerikaanse 
ambassade te Brussel, intussen zijn alle Amerikanen uit Vietnam ver
dwenen en kwam er een einde aan de dertigjarige oorlog, met een 
politieke en militaire nederlaag die in de Verenigde Staten zeer zwaar 
aankomt. 

APRIL U IN PORTUGAL 
(AVD) Portugal was 25 april j l . 
voor de eerste keer sinds 42 ja
ren aan vrije verkiezingen toe. 
Een jaar na de ineenstorting van 
het Salazar-regiem hebben dan 
bijna 6 miljoen Portugezen (tegen 
alle verwachtingen in bracht 
slechts 7 pet een blanco stem 
uit) een grondwetgevende ver
gadering gekozen. Nuchter beke
ken is het resultaat van die ver
kiezingen niet kompleet « vrij », 
maar de grondwet al van te voren 
door de Beweging der Strijd
krachten was vastgeschroefd. Er 
is dan ook geen twijfel aan dat 
Portugal in weerwil van een on
dubbelzinnige overwinning van 
gematigd links (38 pet voor de 
socialisten van Mario Soares, 
26 pet voor de volksdemokraten 
van het PPD... en slechts 12,5 pet 
•joor de kommunisten) nog een 
tijdlang op zijn pluralistische de-
mokratie zal moeten wachten. De 
militairen van het MFA willen im
mers nog van drie tot vijf jaar 
aan het roer blijven en premier 
Gongalves heeft onderstreept dat 
de uitslagen van de gehouden 
verkiezingen zonder invloed zul
len blijven op de samenstelling 
van de regering, dat ze evenmin 
het streven naar socialistische 
staatsstrukturen zullen afremmen 
of belemmeren. Blijkbaar heeft 
das Militar zich aan de macht be-
roesd... 
Nu de twaalf partijen die aan de 

race deelnamen (met vier keer 
de term « demokratisch », vijf 
keer « populair » en drie keer 
socialist en kommunist) hun aan
hang kunnen tellen, blijft het po
litieke spel volledig open. Die 
verkiezingen waren immers meer 
een demokratische stijloefening, 
een soort verkapte opiniepeiling 
waar uit de betrokkenen vandaag 
al hun slotsommen hebben ge
trokken. Op zichzelf is de uitslag 
met zijn trend naar socialistische 
gematigdheid verhelderend ge
noeg. Wat dit betreft, zou de 
stembusverrichting van 25 april 
j l . een wenk kunnen zijn voor de 
gematigde militairen uit het MFA 
dat de Portugezen hun anti-kapi
talistische maatschappij het liefst 
naar vormen van geleidelijkheid 
willen uitbouwen. Tegelijk kan de 
uitslag ook een waarschuwing 
zijn voor de radikale elementen 
uit de Beweging, om nog tijdig 
een domper te zetten op al te 
roerige revolutionaire bewogen
heid. 

Een kommunistische aardver
schuiving is het alvast niet ge
worden. Met haar 12,5 pet is de 
PCP nog altijd afhankelijker van 
het MFA... dan de militairen van 
hun kommunistische bescherme
lingen. Het zou dan ook niet op
portuun zijn, het MFA door Wes
terse argwaan en niet gefundeer
de kritiek naar een (kommunis
tische) militaire diktatuur en in 

' • • • 

militair imago van Washington 
vertoont gewoon een paar forse 
deuken, maar een internationale 
melkkoe, weliswaar met vermin
derde produktiviteit, zal Washing
ton ook in de eerstvolgende ja
ren wel blijven. Moreel zullen de 
Amerikanen stilaan moeten wij
ken voor de Chinese Volksrepu
bliek. De Filippijnen, Thailand en 
Indonesië haasten zich dan ook 
om hun betrekkingen met Peking 
op te peppen. Ze hopen voor
eerst dat China de agressieve 
neigingen van Hanoi zal matigen 
en het rusteloos ageren van door 
de SU gesteunde verzetsbewe
gingen zal afremmen. De vraag is 
maar of de Chinezen die vereren
de opdracht aankunnen. Het is 
zo dat de Chinezen niet veel te 
verwachten hebben van de roe
rige moslims op de Filippijnen en 
dit geldt mutatis mutandis ook 
voor de kommunistische agitatie 
in Birma en Maleisië. Het is dus 
niet uitgesloten dat China een 
poging in die richting doet. Maar 
de Aziatische staatsleiders zijn 
er toch niet erg gerust op. Voor 
hen is het belangrijker dat de 
voedingsbodem van het kommu-
nisme, het miserabilisme van de 
bevolking, door sociale hervor
mingen afgebroken wordt. Daar
om gewaagt men in het « feoda
le » Thailand al van agrarische 
hervormingen. Hetgeen te begrij
pen is als men weet dat Thailand 
en... Laos bovenaan de lijst figu
reren van landen die binnen af
zienbare tijd op narigheid mogen 
rekenen. In de Laotische buffer
staat verschuift het politieke 
zwaartepunt gestadig naar de 
kommunistische Pathet Lao. Aan
gemoedigd door de successen 
van hun ideologische vrienden 
uit de nabuurlanden, treden de 
Laotische kommunisten binnen
kort voor een ultieme konfronta-
tie aan. Eerst Pnomh Penh, dan 
Saigon en Vientiane en later al
licht ook Bangkok I 
Een soort late toepassing dus 
van de fameuse domino-teorie, 
waarbij de jongste gebeurtenis
sen in Zuid-Vietnam weldra hun 
prangende « aktualiteit » zullen 
verliezen. Slechts twee faktoren 
kunnen die ontwikkeling nog in 
extremis verhinderen : de latente 
konkurrentie van de driehoek 
Washington-Moskou-Peking en het 
besef van de Aziatische staats
leiders uit bovengenoemde kon
treien dat ze zowel binnenlands 
als buitenlands nodig iets moeten 
doen, willen ze in de Aziatische 
storm van morgen overeind blij
ven. 

de armen van Moskou te drijven. 
Op binnenlands vlak kunnen de 
PSP (van Soares) en het PPD 
(volksdemokraten van Francisco 
Carneira) nu vanuit hun getals
matige meerderheid (nagenoeg 
65 pet I) pogingen doen om het 
gewraakte ontwerp van grondwet 
nog in extremis te amenderen. 
Maar alsnog is niet bekend of de 
socialistische leider met de PPD 
(eigenlijk een centrumlinkse bun
deling van middengroepen, links
liberalen en zakenlui) wil samen
werken... of met de op Moskou 
georiënteerde kommunisten. Zo
lang KP-voorzitter Alvaro Cunhal 
zijn bevelen uit Moskou haalt, 
kunnen de socialisten in de toe
komst niet veel elektoraal sukses 
van samengaan met de kommu
nisten verwachten. Anderzijds 
krijgen ze van de PPD niet altijd 
de nodige « socialistische » 
waarborgen voor de maatschap
pijhervorming van hun voorkeur. 
Hoe dan ook, aan het einde van 
de ontwikkeling die met 25 april 
begon, kan zowel een parlemen
taire demokratie staan als een 
militaire diktatuur van kommunis
tische inspiratie. Soares staat 
dan ook voor beslissingen die 
zwaar kunnen doorwegen op de 
aanstaande ontwikkeling van de 
Portugese demokratie... en op de 
buitenlandse verhoudingen die 
onvermijdelijk aan de interne evo
lutie vastzitten. 
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HET FAILLIET VAN DE BEWEGINGSSTRATEGIE 2. 

Voor een drietal weken hebben wij in een eerste bijdrage onder dezelf
de titel aangetoond dat, via een advies van de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht, 3 van de 5 randfederaties, die als een bufferzone rondom 
Brussel werden opgericht om de verdere verfransing van Vlaams-Brabant 
tegen te houden, verplicht werden de tweetaligheid in hun betrekkin
gen met de 6 faciliteitengemeenten te veralgemenen ; de opmars van 
de frankofonen is dus niet ingedijkt, maar zij hebben dank zij de wet 
op de federatievorming, integendeel nieuwe terreinwinst verwezenlijkt. 

HET OVERLEGKONITEE 
Maar dit is niet alles. Als schakel tussen de vijf federatieraden en de 
Brusselse agglomeratieraad is ook nog een overlegkomitee opgericht, 
dat bij gelegenheid in de handen van de frankofone voorzitter een ge
vaarlijk aanvalswapen kan, worden. Heeft « La Dernière Heure » inder
tijd niet geschreven dat de oprichting van dat komitee « een frankofone 
eis was, ter bescherming van de franstaligen » (in de federatiege-
meenten natuurlijk). 

SAMENSTELLING VAN HET 
OVERLEGKOMITEE 

In dit overlegorgaan hebben zit
ting 2 afgevaardigden van het kol
lege van elk van de vijf federaties, 
en 5 van de agglomeratie, met 
name de voorzitter van de agglo
meratieraad (altijd een franko-
foon) en 2 afgevaardigden van el
ke taalgroep ; te zamen dus 15 
leden, van wie 12 nederlandstali-
gen en 3 franstaligen. De huidige 
samenstelling van het overlegko
mitee Is de volgende : 

Federatie Halle : de hh. Beckwé 
(CVP) en Adang (VU). 

Federatie Vilvoorde : de hh. Ja
cobs (CVP) en De Bock (BSP). 

Federatie Asse : de hh. Vergels 
(CVP) en Pessemier (PVV). 

Federatie Tervuren : de hh. Van 
Orshoven (CVP) en De Broyer 
(VU). 
Federatie Zaventem : de hh. Men-
nens (CVP) en Schaekers (VU). 

Agglomeratie Brussel Neder-
landstaligen : de hh. Barbier en 
De Raedt (RB) ; Franstaligen : de 
hh. Moureaux en Havelange (RB); 
Voorzitter : de h. Lagasse (RB -
franstallge). 

Bovendien zijn er twee sekreta-
rissen : de hh. Wouters (Fr.) en 
Van Assche (Ned.). 

TAALGEBRUIK 

De wet bepaalt niets wat het taal
gebruik in het Overlegkomitee be
treft, maar schrijft wel voor dat 
het v o o r z i t t e r s c h a p om 
beurten voor zes maanden door 
een afgevaardigde van de betrok
ken instellingen wordt voorgeze
ten. De huidige voorzitter is de 
h. Fr. Adang, VU-schepen van de 
federatie Halle. 
Reeds op de eerste bijeenkomst 
van het O-K heeft de VU-afgevaar-
digde van de federatie Tervuren, 
M. De Broyer, geëist dat zowel 
voor de gesproken betrekkingen 
als voor de schriftelijke doku-
menten, uitsluitend Nederlands 
zou worden gebruikt, en terecht, 
vermits de 5 federaties eentalig 
Nederlands zijn en de agglomera
tie Hoofdstad-Brussel toch offici
eel tweetalig moet zijn. 

FRANKOFONE BEZWAREN 

De frankofonen hebben gerea
geerd met een memorandum aan 
de gouverneur, waarin o.m. wordt 
gezegd dat de samenstelling van 
het O-K onaanvaardbaar is, om
dat het bestaat uit 12 nederlands-
taligen en slechts 3 franstaligen, 
hoewel de bevolking voor meer 
dan twee derde franstalig is. Vol
gens hen zouden er te Brussel 
zelfs geen 100.000 Vlamingen wo
nen ! Steeds weer diezelfde pre
tentieuze en misleidende, maar 
klakkeloze beweringen I 

Voortgaande op de hipotetische 
getalsterkte welke zij zich zelf 
toeëigenen eisten de frankofonen 
In hun memorandum het eerste 
voorzitterschap op, en ook de 
vestiging van het O-K te Brussel, 
aldus het bewijs leverend dat zij 
die nieuwe Instelling niet met zin 
voor overleg, maar wel met een 
aggressleve vijandschap tegen
over de Vlamingen benaderen. 

Nu is het Inderdaad zo dat het 
O^K In de hoofdstad is gevestigd, 
niet om de frankofonen ter wille 
te zijn, maar wel omdat het ver
keerstechnisch gezien de beste 
en gemakkelijkste oplossing is 
voor alle betrokkenen, maar voor 
het voorzitterschap van het over
legkomitee is bij lottrekking een 
beurtrol opgemaakt, waarbij het 
toeval gewild heeft dat de verte
genwoordiger van de agglomeratie 
het laatst aan de beurt komt, dus 
over een paar jaar pas. 

FRANSTALIGE VOORZITTER 

In het O-K wordt Nederlands ge
sproken, ook door de twee Vlaam
se RB-ers; de drie frankofonen 

spreken natuurlijk Frans, maar 
van vertaling is geen sprake. Het 
valt wel te verwachten dat zal 
gepoogd worden daarin verande
ring te brengen, wanneer een van 
de heren Lagasse, Moureaux of 
Havelange met het voorzitter
schap zal belast zijn. Hoe dan ook, 
de mogelijkheid bestaat dus dat 
een ééiitallg frankofoon het voor
zitterschap kan waarnemen van 
een komitee, waarvan de bevoegd
heid .tich uitstrekt over een grote 
oppervlakte nederlandsééntalig 
gebied, dat gaat van Muizen (bij 
Mechelen) in het noorden tot 
Lembeek in het zuiden, en van 
Liedekerke (bij Aalst) in het wes
ten tot Neerijse in het oosten. En 
dan moet meteen ook de vraag 
gesteld worden : zal het oorspron
kelijk in het Frans ingediend dos
sier met betrekking tot een frans
talig inwoner van een faciliteiten
gemeente in het O-K in het Ne
derlands worden behandeld of in 
het Frans, wanneer de voorzitter 
een franstalige is ? Het antwoord 
is niet moeilijk te raden, vooral nu 
de Vaste Kommissie voor Taal
toezicht gelijk heeft gegeven aan 
een franstalige Linkebeekse huis-
vuilstaker. 

BESLUIT : 
WEER EEN STAP ACHTERUIT 

Tot hier een zakelijke uiteenzet
ting van de huidige toestand in 
het Overlegkomitee. Tot besluit 
willen wij voor de zoveelste maal 
de Vlamingen nogmaals duidelijk 
maken welke de wrange vruchten 
zijn van een « bewegingsstrate
gie », die de tegenprestatie moest 
zijn van de wederinvoering van de 
vrijheid van het gezinshoofd inza
ke onderwijstaal te Brussel, en 
die Vlaams-Brabant voorgoed zou 
beveiligen : 
1) De uitbreiding van het facilitei
tenstelsel tot de betrekkingen 
tussen de federatiebesturen en de 
faciliteitsgerechtigden, waardoor 
drie federaties nu verplicht zijn 
het tweetaligheidsstelsel te ver
algemenen. Zo is dus de verplich
te tweetaligheid weer wat verder 
doorgedrongen in Vlaams-Brabant. 
2) Het overlegkomitee kan en zal 
voorgezeten worden door een 
franstalige voorzitter. Zo hebben 
de slimmerikken van de CVP en 
de BSP de wolf binnengebracht in 
de schaapskooi, en wie de staps
gewijze voortschrijding van de 
verfransende invloed in en rond 
Brussel heeft meegemaakt, weet 
wat dit betekent. 
Het zal nu allen wel duidelijk zijn 
dat het fameuze geneesmiddel, 
dat de bewegingsstrategie moest 
zijn, en waarop de CVP binnen en 
buiten het Parlement zo fier was, 
veel erger is gebleken dan de 
kwaal zelf. Vlaams-Brabant is niet 
beveiligd, en de noodlottige wet 
op de federatievorming heeft inte

gendeel de weg geëffend, waar
langs de frankofonen weer verder 
zijn kunnen oprukken. 

ALLEEN DE VU 
HEEFT KLAAR GEZIEN 

De buiten Brussel wonende Vla
mingen mogen niet licht daarover 
heen stappen. Wij, te Brussel, on
dervinden elke dag opnieuw hoe 
de Hertoginnedalse faciliteiten
regeling diep heeft ingevreten in 
het beeld en het karakter van zes 
oervlaamse gemeenten. Wij heb
ben lang bij voorbaat gezegd dat 
« de gordel van smaragd » van 
De Saeger in werkelijkheid « een 
paard van Troje » is : het verloop 
der gebeurtenissen heeft ons in 
het gelijk gesteld. En de Vlaamse 
editorialisten die niettegenstaan
de onze waarschuwingen de ogen 
hebben dichtgeknepen om tegen 
beter weten in hun CVP-leiders 
niet te ontstemmen, dragen ter 
zake evenzeer schuld als die lei
ders. 
Alleen de VU heeft, als eenzaam 
roepende in de woestijn, tijdig 
het verderfelijke van de federatie-
wet aangeklaagd. Wij hebben 
steeds voorgehouden en blijven 
nog voorhouden dat de enige goe
de oplossing was, en nog is, de 
afschaffing zonder meer van die 
rampzalige faciliteiten, het ont
trekken van het Vlaams-Brusselse 
ommeland aan de elektorale 
machtswellust van de Frans-Brus
selse partijbesturen, en de onver
wijlde invoering van de subnatio
naliteit te Brussel. 

M.V.d.B. 

BRUSSEL, 
EEH STAD VAN BASEL 
De frankofonen geven graag de indruk alsof Brussel zowat voor 90% 

bewoond zou zijn door Franssprekenden. De Brusselse werkelijkheid 

ziet er echter heel anders uit. In feite wordt de Brusselse agglomeratie 

steeds meer verlaten door de Belgische inwoners (Frans- en Neder

landssprekenden) terwijl de vrijgekomen woonruimte ingenomen wordt 

door massa's vreemdelingen van diverse oorsprong. Niet te verwonde

ren dat de frankofonen zo'n belang hechten aan de verovering van de 

randgemeenten. Hieronder vinden onze lezers een statistiekje over het 

aantal vreemdelingen in elk van de 19 gemeenten van de Brusselse 

agglomeratie, anno 1973. 

Gemeenten 

Anderlecht 
Oudergem 
Sint-Agatha-Berchem 
Brussel 
Etterbeek 
Evere 
Vorst 
Ganshoren 
Eisene 
Jette 
Koekelberg 
Sint-Jans-Molenbeek 
Sint-Gillis 
Sint-Joost-ten-Node 
Schaarbeek 
Ukkel 
Watermaal-Bosvoorde 
Sint-i.ambrechts-Woiuwe 
Sint-Pieters-Woluwe 

Arrondissement Brussel-Hoofdstad 

1973 

17.085 
3.022 
1.070 

33.696 
7.757 
2.038 

10.875 
1.726 

18.033 
2.812 
2.334 

14.556 
20.906 
7.562 

27.994 
11.942 
2.147 
4.952 
5.775 

ten opzichte 
van de globale 

gemeente
bevolking 

16.7 
8.9 
5,7 

22.0 
15.7 
7.0 

20.0 
7,6 

213 
7,0 

13,6 
20,6 
38.9 
32.6 
24.1 
15,1 
6.0 

10.5 
14.0 

196.282 18,0 
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DEVUANSE 

ZIIN INBRENG IN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 

Er wordt wel eens beweerd dat een groot 
deel van de inkomsten van de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid afkom
stig zijn van de Vlaamse werknemers en 
hun werkgevers. 
Het jaarverslag 1973 van de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid is on
langs verschenen. Dit bracht ons op het 
idee na te gaan in hoeverre deze bewering 
door officiële cijfers gestaafd wordt. Bin
nen de perken waarin de statistieken 
daartoe voorradig zijn, komen wij zeker 
tot de bevestiging dat de bijdragen van 
de werknemers in Vlaanderen meer dan 
het dubbele bedragen dan de cijfers voor 
Wallonië. 
De grote onbekende is wel Brussel -
Hoofdstad. De gegevens hierover kunnen 
jammer genoeg niet verdeeld worden, 
naargelang deze op een autochtoon, een 
Vlaming of een Waal betrekking hebben. 
Het staat echter wel vast dat meer Vla
mingen dan Walen naar Brussel pende
len. Zo zou het aandeel van de Vlaamse 
centen in de RMZ nog meer toenemen. 

1. AANTAL WERKGEVERS 
EN WERKNEMERS 

Op 30 juni 1973 verstrekten 108.807 on
dernemingen van de privé-sektor werk 
aan 2.243 848 werknemers. 
De verdeling was als volgt : 
(zie tabel nr 11 

Meer dan de helft van het aantal onder
nemingen of zetels van ondernemingen 
is in Vlaanderen gevestigd. Deze stellen 
57 % van de handarbeiders en 43,5 % van 
de bedienden te werk. Anderzijds zijn er 
in Brussel 17,6 % van de vestigingen van 
ondernemingen aanwezig, die op hun 
beurt 13 % van de handarbeiders, maar 
32 % van de bedienden in dit land te-
werkstellen. 
In de openbare sektor en het onderwijs 
die voor hun werknemers geheel of ge
deeltelijk onder de toepassing van de 
wetgeving op de sociale zekerheid vallen, 
liggen deze verhoudingen geheel anders 
Op 22.203 inrichtingen zijn er 9.940 in 
Vlaanderen, 1.210 in Brussel en bijna de 
helft of 11.053 in Wallonië gelegen. De 
tewerkstellingsdichtheid vertoont een om
gekeerde verhouding, (zie tabel nr 21 

In 45 % van de inrichtingen gelegen in 
Vlaanderen, werken 42 % van de hand
arbeiders en 45 % van de bedienden. 
Slechts 5 % van de inrichtingen in de 
openbare sektor zijn gevestigd in Brussel. 
Maar deze stellen daarentegen 21 % van 
de handarbeiders en 25 % van de bedien
den te werk. Daarentegen zijn iets min
der dan 50 % van de openbare diensten
inrichtingen gelegen in Wallonië, die 
echter slechts 37 % van de handarbei
ders en 30 % van de bedienden werk 
verschaffen. Niet alleen in absolute cij
fers, maar ook in verhouding tot het aan
tal instellingen is het zo dat in de open
bare diensten de tewerkstellingsgraad 
per inrichting hoger ligt in Vlaanderen, en 
zeker in Brussel, dan wel in Wallonië, 
Per inrichting werken er gemiddeld 31E 
werknemers in Vlaanderen, 1435 in Brus
sel en slechts 196 in Wallonië. Deze 
hoge koncentratie in Brussel is wel te 
verklaren, daarom niet goed te keuren, 
door de grote nationale diensten, admi
nistraties, parastatalen e.a. 

2. TEWERKSTELLING VOLGENS 
GROOTTE VAN ONDERNEMING 

Zowel in de privé als in de openbare sek
tor heeft de vestigingsplaats van de on
derneming blijkbaar invloed op het aan
tal tewerkgestelden per onderneming. De 
grootste ondernemingen met het grootst 
aantal tewerkgestelden zijn terug te vin
den in Brussel. De kleinste ondernemin
gen met weinig werknemers zijn vooral 
in Wallonië gevestigd. Zowel in Vlaan
deren als in Wallonië zijn ongeveer 50 % 
van de werknemers tewerkgesteld in mid
delgrote ondernemingen. 
Zonder cijfermatig in detail te treden, is 
het wel kenschetsend dat : 

— voor de kleinste ondernemingen (min
der dan 20 werknemers] 1/6 van de on-
derneroingen in Brussel, 1/5de van de 
ondernemingen in Vlaanderen en 1/4de 
van de ondernemingen in Wallonië daar
toe behoren ; 
— voor de grootste ondernemingen 
(meer dan 1.000 werknemers) minder dan 
1/5de van de ondernemingen in Vlaan
deren en in Wallonië en meer dan 1/4de 
van de ondernemingen in Brussel tot 
deze kategorie behoren. 
De aanwezigheid van grote ondernemin
gen, vooral in Brussel, en kleine onder
nemingen, vooral in Wallonië, heeft on
willekeurig een invloed op het loonpeil 
van deze werknemers. En deze tendens 
speelt op haar beurt een rol in het volu
me van de bijdragen voor sociale zeker
heid. 

3. DE GEMIDDELDE BEZOLDIGING 

De statistieken van de RMZ bieden niet 
de mogelijkheid de gemiddelde bezoldi
ging per landstreek vast te stellen. Per 

TABEL 1 

provincie zijn er echter wel interessante 
gegevens beschikbaar. 
Zo stellen wij vast dat de laagste gemid
delde lonen in Luxemburg, West-Vlaande-
ren en Limburg verdiend worden. De 
hoogste verdiensten zijn voor Brabant, en 
dan vooral Brussel, en voor de provincie 
Antwerpen. Deze vaststelling is echter 
niet volledig en over de hele lijn van de 
provincies, het geslacht en de tewerkstel
lingsfeer door te trekken. Een zeer eigen
aardig fenomeen bijvoorbeeld is dat de 
handarbeidsters in Brussel gemiddeld 
minder verdienen dan het gemiddeld loon 
voor het hele land. Anderzijds verdienen 
de handarbeidsters in West-Vlaanderen 
en Limburg lonen die het landsgemiddel-
de en deze van Brussel overtreffen. 
De gemiddelde bezoldiging in de over-

heidssektor en het onderwijs ligt hoger 
dan het nationaal gemiddelde van de lo
nen in de privé-sektor, in de handels- en 
dienstverlenende ondernemingen. Doch 
in de industriesektor wordt meer ver
diend. 

4. BIJDRAGEN AAN DE 
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID 

Mits zekere beperkingen, eigen aan het 
stelsel van de sociale zekerheid zelf, mag 
men verwachten dat de bijdragen van 
werknemers en hun werkgevers aan de 
maatschappelijke zekerheid in verhouding 
staat tot de tewerkstellingsdichtheid en 
de hoogte van de lonen. 
Hoe deze situatie zich voordoet per land
streek, wordt duidelijk in onderstaande 
tabel, (zie tabel nr 3) 

De werknemers in Vlaanderen tewerkge
steld en hun werkgevers dragen voor 
49,85 % of zo goed als de helft bij in 
de inkomsten van de sociale zekerheid, 
terwijl 52,5 % van de werknemers in 
Vlaanderen werken. In Brussel werken 
zowat 19 % van alle werknemers, maar 
de bijdragen aan de RMZ vertegenwoor
digen daar 26,5 % van de totale bijdragen. 
Voor Brussel is het mogelijk vast te stel
len dat daar ook de hoogste lonen van 
het land verdiend worden, zeker wat de 
bedienden betreft. In Wallonië werken 
28 % van de werknemers en deze dragen 
23,5 % van de RMZ-inkomsten. 

Terwijl het evenwicht tussen tewerkstel
ling en bijdragelast ongeveer bereikt 
wordt in Vlaanderen, Is dit niet het geval 
voor Wallonië. De bijdrage aan de RMZ 
ligt er heel wat lager dan de tewerkstel
lingsgraad. Het feit dat in Wallonië, meer 
dan elders, werknemers in kleinere on
dernemingen tewerkgesteld worden (met 
lagere lonen ?) is daar wellicht niet 
vreemd aan. 

Voor de bedienden tekent zich vooral te 
Brussel een groot verschil af tussen te
werkstellingsdichtheid en bijdragegrootte. 
Van het totaal aantal bedienden zijn er 
32 % te Brussel tewerkgesteld en daar
tegenover staat 45 % van de RMZ-bijdra-
gen voor de hoofdarbeiders. 

Het door ons nagestreefde doel om de 
herkomst van de inkomsten van de Maat
schappelijke Zekerheid nauwkeurig te be
palen, wordt door de tweeslachtige si
tuatie van Brussel deels onmogelijk ge
maakt. Wanneer wij echter Brussel bui
ten beschouwing laten, stellen wij toch 
vast dat 50 % van de inkomsten geleverd 
wordt door Vlaanderen en minder dan 
25 % door werknemers in Wallonië. In de 
veronderstelling (enigszins door statistie
ken bevestigd) dat in Brussel meer Vla
mingen dan Walen tewerkgesteld zijn, 
dan wordt het aandeel van de Vlaamse 
werknemer in de RMZ nog groter. 

Nu stelt zich onvermijdelijk de vraag : 
staat het er met de uitgaven van de RMZ 
ook zo voor ? Voor enkele takken van de 
RMZ zullen wij dit in een volgend artikel 
nagaan. 

Landsgedeelte 

Vlaanderen 
Wallonië 

Brussel- Hoofdstad 

Totaal 

Ondernemingen 

94.313 
54.672 
31.822 

180.807 

Handarbeiders 

857.689 
447.270 
192.107 

1.497.066 

Hoofdarbeiders 

325.844 
180.281 
240.657 

746.782 

Totaal 
Werknemers 

1.183.533 
627.551 
432.764 

2.243 848 

TABEL 2 

Landstreek 

Vlaanderen 
Wallonië 
Brussel 

Totaal 

Handarbeiders 

34.917 
30.980 
16.995 

82.892 

Hoofdarbeiders 

278.310 
186.056 
156.592 

620.958 

Totaal 

313.227 
217.036 
173.587 

703.850 

TABEL 3 

Bijdragen (in miljoenen fr.) 

Landstreek 

Vlaanderen 
Wallonië 
Brussel 

Totaal 

Handarbeiders 
Werknemers 

aandeel 

15.315,8 
7.484,1 
4.533,7 

27.333,6 

Werkgevers 
aandeel 

58.250,9 
27.205,4 
16.532,9 

101.989.2 

Hoofdarbeiders 
Werknemers 

aandeel 

7.230,8 
3.481,7 
9.581,1 

20.293,6 

Werkgevers 
aandeel 

18.288,4 
8.705,3 

22.180,5 

49.174,2 

Totaal 

99.085,9 
46.876,5 
52.828,2 

198.790,6 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
WENSEN 

De arr. raad Antwerpen wenst 
hun kollege en mevr. Jos en Luce 
Totté (Kontich) een welgemeend 
profisiat bij de geboorte van Roel-
tje. 

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 geraa'dzaam 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. 

sel Halt I » kunt u nog bestellen 
of afhalen op het VU-stadssekre-
tariaat, Wetstr. 12, Antwerpen 
(36.84.65) of rechtstreeks op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr. 30-
32, Antwerpen (37.93.92). (Beide 
gesloten op zaterdag). 

ANTWERPEN (Stad) 
OVERLIJDEN 

Voor twee weken verliet hij ons. 
Stan Thyssen, eerder onopvallend 
bestuurslid van onze afdeling. 
Dacht en zegde ook over zichzelf 
dat hij onbelangrijk was. Juist 
daardoor, al zag hij het zo niet, 
was hij wel héél erg belangrijk. 
Stan had mensen lief en straalde 
hulpvaardigheid uit. Laat ons om 
ons heen kijken, goed nadenken, 
dan weten we dat Stan belangrijk 
was. Dag beste, ongelukkige jon
gen ! Misschien zien we elkaar, 
ooit nog wel eens weer. 
BESTUURSVERKIEZING 

In de afdeling op donderdag 26 
juni. Er kan er altijd nog wel een
tje bij. Uw kandidatuur graag, 
schriftelijk, vóór 31 mei. 

DIENSTBETOON 
Moest er een « Oscar » voor 

dienstbetoon bestaan, dan gaven 
we die aan onze volksvert. André 
De Beul. Wij, op het sekretariaat, 
kennen er niks van en illusie la
tende beloften, nee, daar is het 
dienstbetoon een te ernstige zaak 
voor. André, houdt vol. Knapt niet 
alles op, maar toch héél veel. U 
treft hem elke maandag aan op 
ons sekr., Wetstr. 12, Antwerpen, 
van 16 tot 19 u. Hij wordt er bij
gestaan door prov. raadslid mevr. 
Monseur en sen. De Bruyne. 

KONTAKTBLAD 
Met zijn eertijds blauwe, doch 

sinds lang door de zon versche
nen groen-grijze jas aan, bust hij 
al jaren onze pamfletten. En hij 
doet het goed ook ! « 't Is voo' 
Vlaanderen », zegt hij dikwijls. 

Bedankt Urbain ! En intussen zit
ten er weer duizenden kontakt-
bladen in alle bussen op het Kiel. 
Tuurlijk helpen onze bestuursle
den een handje mee. 
KOO 
Onze afgevaardigden bij de KOO, 
De Boel en De Laet, hebben een 
nieuw koffiezetapparaat en de 
koffie staat dan ook steeds klaar 
Problemen betreffende de KOO ? 
Tel. een afspraak, resp 33 97.90 
en 38.66.92. 
HUWELIJK 

Mej. Monique Willockx ! Daag I 
Mevr. Monique Brems-Willockx ! 
Hello ! Het kan ook nog in deze 
tijd heel heerlijk zijn. En dat wen
sen wij u, een leven lang ! 

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). 

BOECHOUT 
FEESTKLANK 

Het zesjarig bestaan van onze 
VU-afdeling vierden wij in ruime 
afdellngskring bij een zeer ge
zellige wij- en kaasavond. Het 
hoogtepunt bij deze viering was 
wel de plechtige inhuldiging van 
ons prachtig VU-afdelingsvaandel. 
Afd. voorz. Alex Peeters stelde 
dit gebeuren met een treffende 
toespraak in het licht, waarbij hij 
de aanwezigheid van mevr. en 
sen. Hektor De Bruyne en arr. 
sekr. Wim Claessens graag onder
lijnde. Sen. H. De Bruyne besloot 
de inhuldigingsplechtigheid en 
drukte de wens uit, dat VU-afd. 
Boechout, onder dit nieuw vaan
del, verder zou oprukken en zich 
ontplooien, vooral op dit ogen
blik met de gemeenteraadsver
kiezingen 1976 in 't zicht. In een 
aangename en gezellige sfeer on
dergingen kaas, wijn en brood het 
lot dat hen beschoren was. Een 
avond om nog eens te beleven I 

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 t i 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 
POESJE 

Op vrijdag 16 mei gaan wij 
naar de Antwerpse Poesje. We 
verzamelen te 19 u. 45 aan het 
beeld van Brabo op de Grote 
Markt. We schrijven echter eerst 
in aan de prijs van 60 fr. bij mevr 
De Coninck, Kard. Cardijnplein 7, 
tel. 22.08.06, mevr. Vervloet, Bak-
kerstr. 60, tel. 36.35.25 of mevr. 
Van Geert, Lt Lippenslaan 22, tel. 
36.68.29. 
BODEGA 

De bodega werd een groot suk-
ses én door de opkomst én door 
de bijzondere stemming. Het is 
moeilijk te zeggen wat het hoog
tepunt was : maar één ding is 
zeker én met het optreden van de 
Vaganten én met de stemmige 
muziek van Gaston Wauters én 
met het gastoptreden van een 
zangeresje, leerlinge van mevr. 
Joris, werd het een onvergetelij
ke kunstvolle gesmaakte avond. 
Vergeten wij niet kunstschilder 
André Wené die met één van zijn 
prachtige doeken het dekor mee 
versierde. We mochten het be
zoek noteren van sen. H. De Bruy
ne en zijn echtgenote, alsmede 
een stevige afvaardiging uit Wil
rijk. De feestkommissie onder lei
ding van Fernand Joris verdient 
alle lof voor het wellukken van 
deze avond. Proficiat I 
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. 
TENTOONSTELLING 

Van 3 tot en met 13 mei heeft 
in de gemeentelijke feestzaal, 
Turnhoutsebaan 92, een tentoon
stelling plaats van de werken van 
kunstschilder Elisabeth Adams. 
Elisabeth Adams (25) volgde les
sen aan het St-Lucaspaviljoen te 
Antwerpen, met volledige kursus 
in esthetika, kunstgeschiedenis, 
schetsen, kompositie en levend 
model. Zij behaalde aldaar het of
ficieel diploma in 1967. 

Vrij toegankelijk alle dagen van 
10 tot 18 u. 

MEI 

10 

10 

11 

12. 
13. 
15 
15 
15. 

16. 
16. 

22. 
23. 

25. 
25. 

27. 

Broechem : Bal van de Burgemeester in Velling der 
Kempen, om 20 u. 30. Orkest : Hummel-Bummel. 
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. 
Vorst : Afdelingsbestuur. 
Lier : Vuva-vergadering, om 20 u. 30. 

Hoboken : Afdelingsbestuursverkiezingen in VI. Nat 
Centrum van 20 tot 22 u. (Steynstr. 85). 
Kontich : Afd. bestuursverkiezing in lok Alcazar, aan
sluitend ledenfeest 
Mortsel : Ledenwandeling langs de Netevallei. 
Antwerpen : Wandeling in Limburgse Kempen. Vertrek 
om 9 u aan parking Ooststatie. Inl. VU-sekr Stad Antw 
Deurne : Arr. raad Antwerpen, 20u 30, lok Alcazar 
Geel : 11de Meinachtbal VU-arr. Turnhout, Gemeentelijke 
Feestzaal. 
St-Kat.-Waver : Arr. bestuur ten huize Joos Somers, 
om 20 u. 30. 
Kontich : Optreden van de groep « Den Drugen Heirink » 
om 20 u. in lok. Alcazar. 
Wijnegem : VU-2de Reinaertbal, 21 u., in De Schuur, 
Wommelgemsestwg 16A. Toegang : 50 fr. 
Lier : Wandeling Nederviersel, 16 km. Vertrek om 13 u 
30 aan het stadhuis. 
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
St-Kat.-Waver : Dagelijks bestuur in lok. In de Wereld. 
Borgerhout : Bestuursverkiezing in de Nieuwe Carnot. 
Turnhout : Arr. raad. 
Hove : Bestuursverkiezing van 19 u. 30 tot 21 u. 30. Alle 
kandidaten ontvangen tijdig de nodige inlichtingen. 
Duffel : Arr. raad in het Gildenhuis, om 20 u. 30 stipt. 
Borgerhout : Bezoek aan de Antwerpse Poesje. Vertrek 
om 19 u. 45 aan Brabo, Grote Markt. 
Dessel : Arr. bestuur bij H. Draulans. 
Kontich : VUJO-kleinkunstavond met Jan de Wilde, om 
20 u. in zaal Pronkenborg (Kontich Kazernen). 
Antwerpen : Vlaams-nationaal Zangfeest. 
Hoboken : Werftocht (wijk Berkenrode). Verzamelen om 
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85. 
Antwerpen : Arr. KNS-voorstelling « Trijntje van Saar
dam .. om 20 u in KNS. Bestel uw kaarten, tel. 36.84.65 
VU-stadssekr, Wetstr. 12. 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

UERELST & DUCKAERT 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDiPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAC - VERDAL 

MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT) 
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 31. 
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BRASSCHAAT 
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 CStan 
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. 
B4.41.48 ; Veerle 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. 

m^f 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

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

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

1 j . GRATIS 

HERENTHOUT 
BESTUURSHERNIEUWING 

Voor einde mei gaat voor ortze 
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. 

HOVE 
WENSEN 

VU-bestuur en afdeling wensen 
mevr. en de h. Herrebout-Vanden-
buicke hartelijk proficiat bij de 
geboorte van hun tweede zoon : 
Dieter. 

KONTICH 
WENSEN 

Met veel vreugde begroeten 
wij : Tom, zoonte bij John en 
Jacqueline Willemeyns ; en Roel, 
zoontje bij bestuurslid Jos en Luce 
Totté. Onze hartelijkste geluk
wensen. 
DEELNEMING 

Het bestuur betuigt haar op
rechte deelneming bij het overlij
den van dhr Karel Sys, vader van 
onze leden l\Aaria en l\4aurlts Sys. 

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

LIER 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARAGON 
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, Bleekstr. 6, Mechelen of 
bij Emiel Vanlangendonck, Cle-
menceaustr. 59, St-Kat~Waver. 
Tel. 015/21.66.12. 

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. 

MERKSEM 
DIENSTBETOON 

Tijdens de maand mei werden 
volgende dagen en data voorzien 
voor dienstbetoon : woensdag 
7-5, dinsdag 13-5, woensdag 21-5 
en donderdag 29-5, telkens vanaf 
20 u. 30 in Vlaams Huis Tijl, Bre
dabaan 298. Bovendien is schepen 
Toon Dewachter te spreken op 
het gemeentehuis elke maandag 
tussen 14 en 17 u. en KOO-voorz. 
Leo Michielsen is te bereiken op 
het bureel van de KOO, elke dins
dag en vrijdag tussen 14 en 17 u. 
'T EN ZAL 

Ons afdelingsblad verschijnt nu 
weer regelmatig wat onze leden 
en simpatisanten wel zullen kun
nen waarderen. We willen dan 
ook nogmaals een oproep doen 
om ons nog meer adressen te be
zorgen van personen die graag ons 
blad regelmatig zouden willen ont
vangen. Indien u bovendien onze 
mspanningen nog zou willen aan
moedigen, kunt u een steunabon-
nement nemen tegen 100 fr., door 
dit bedrag te storten op onze rek. 
nr 414-1095401-16 bij de Krediet
bank te Merksem. Hiervoor kunt 
u natuurlijk ook terecht bij onze 
mandatarissen en bestuursleden. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST. 

Onze voorraad inkomkaarten in 
VI. Huis Tijl werd reeds flink aan
gesproken. Vlug aanlopen bij Jan 
Vinken,«Akkerbouwstr. 71 of hem 
opbellen op nr 45.49.13. 
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 rnen 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. 

MORTSEL 
NAKLANK 

Onze afdelings-» Lente-kaas-
avond » van vorige vrijdag 25 
april loonde voorzeker de moeite. 
Bij dit gezellig tafeltjerond, viel 
het optreden van Mark Van de 
Looverenbosch bijzonder mee, 't 
was weer best ! Het parlemen
tair praatje door onze Mortselse 
volksvert R. Mattheijssens ge

noot alle aandacht van de aanwe
zigen. Bij de latere avonduurtjes 
kende de gezelligheid geen t i jd. 
GEZONDHHEID 

Wie f i t wil blijven, nodigen wij 
van harte uit deel te nemen aan 
onze VU-afd. lentewandeling op 
donderdag 8 mei (O-H-Hemel
vaart). Een aangename wandeling 
« voor allen •> wordt het voorze
ker langs de kleine Nete, van Em
blem over Nijlen naar Viersel. 
Voor bijkomende inl. richt u zich 
tot Em. Croes, Steenakker 90 te 
Mortsel (afd. sekr.). 

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 
VUJO-AKTIVITEIT 

Na drie maand aktiviteit is het 
nuttig even een balans op te ma
ken. Wij menen dat die positief is. 
Naast de stichtingsvergadering 
hadden wij nog drie kernleden
vergaderingen ; we namen deel 
aan het VUJO-kongres te St-Ni-
klaas en waren vertegenwoordigd 
op enkele aktiviteiten van het 
Dosfelinstituut. Onze 1ste instuif 
was qua belangstelling en stem
ming een meevaller, en tenslotte 
mocht onze gespreksnamiddag 
over « Legerhervormirig » voor 
een nochtans moeilijk onderwerp 
een sukses genoemd worden : be
hoorlijke belangstelling en geani
meerde diskussie. Natuurlijk ging 
de voorbereiding van al deze ak
tiviteiten gepaard met het nodige 
propagandawerk : plakken, mikro-
wagen, pamfletten verspreiden. 
En niet te vergeten : ons maand
blad wordt eerstdaags reeds voor 
de derde maal uitgegeven. 

Voor de nabije toekomst moe
ten wij ons eerst ernstig met de 
uitbouw van het programma be
zighouden. Wij kunnen ook altijd 
nog een aantal medewerkers ge
bruiken. Daarom doen wij een op
roep tot alle leden van Mol en de 
omliggende afdelingen ons adres
sen van belangstellende jongeren 
door te geven. Finantiëel staan 
wij er ook niet zo best voor : ko
ken kost geld, en wij zijn aan de 
bodem van onze kas. Wie ons wil 
steunen met een kleine of een 
grote gift kan een overschrijving 
doen op bankrek. 961-1042321-51 
van Assubel-spaarkas te 1000 
Brussel. 

Vergeet ook niet : wij hebben 
zelfklevers met leeuwmotief voor 
uw wagen. Koop er eentje en 
steun daarmee de jongerenwer
king in Mol en omgeving, deze 
zijn te verkrijgen op ons sekr., 
Keitenstr. 31 (014-31.52.50) of bij 
één van onze kaderleden. 
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. 

SCHILDE 
GELUKWENSEN 

Op 12 april traden twee van 
onze leden in het huwelijk. Erik 
Boekmans met mej. Bea Wielandt 
uit Wuustwezel en Bea De Backer 
met de h. J. Vanderschueren uit 
Deftinge. Hartelijk proficiat ook 
aan de ouders van deze jonge 
mensen. 

MEDELEVEN 
Op 16 apnl overleed de h. R. 

Ceulemans (17-12-1893). Spijts 
zijn hoge ouderdom was hij een 
van onze trouwste leden. De VU-
Schilde deelt in de rouw die de 
familie treft. 

WILRIJK 
GEMEENTERAAD 

W. Decoene nam schepen van 
Kuituur, de h. Boeye, scherp on
der het vuur over zijn onsamen
hangende kultuurbeleid. Boeye 
houdt (uit angst voor kritiek op 
zijn beleid) het Dosfelinstituut uit 
de Kultuurraad. 

KULTUURRAAD 
Mensen die vertrouwd zijn met 

de kulturele werking, zonder te 
Wilrijk in een bestaande kring te 
zitten, kunnen in de Kultuurraad 
als « deskundige » gekoöpteerd 
worden. Eén en ander heeft te 
maken met onze vertegenwoordi
ging in deze raad. Kontakten hier
omtrent met W. Decoene, Frans 
De Cortlaan 56, Wilrijk. 

EMANCIPATIE 
Dosfelinstituut-Wilrijk richt in 

samenwerking met de Vlaamss 
Vrouwenklub (WK) een diskus-
sieavond in rond het tema : 
« Emancipatie, wat is dat juist ? ». 
Het onderwerp wordt ingeleid 
door prov. raadslid Hilda Uytter-
hoeven (Mechelen) die, mee door 
haar deelname aan PAG (Pluralis
tische Aktiegroep) een heel goe
de kijk heeft op de zaak. De 
avond gaat door in het KWB-lo-
kaal Sint-Bavo, St-Bavostr. (recht
over de kerk) op dinsdag 13 mei 
te 20 u. Wie uit de richting Mort-
sel-Edegem komt, richting « Cen
trum » Inslaan aan de Rizla-fabrie-
ken ; mensen uit Antwerpen, Ho
boken en elders, rijden tot op de 
Bist, St-Bavostr. inslaan tot ± 
aan de kerk. Alle vrouwen... en 
mannen van harte welkom 1 

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. 

GEMEENTE EKEREN 
Bi] het gemeentebestuur van Ekeren zijn betrekkingen van 
KINDERVERZORGSTER voor de gemeentelijke babyparking te 
begeven. 
Een werfreserve zal worden aangelegd. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeente-
sekretarie, Veltwycklaan 27, Ekeren. 
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de 
heer Burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk tot 20 mei 
1975. 

MEDEGEDEELD 
LIER 

VLAAMSE KRING 

TAK-filmavond op 24 mei te 20 
u. in het Vrij Technisch Instituut, 
Kruisbogenhofstr. Laatste nieuwe 
kleurenfilm met o.m. Nols de 
Scarbecq. Inleider : advokaat Piet 
De Pauw. 

VUVA 
Debatavond van de VVB over 

vijf onderwerpen in het teken van 
het « jaar van de vrouw » op 
dinsdag 6 mei te 20 u. in de nieu
we stadsfeestzaal, Botermarkt te 
Mechelen. We horen o.m. Hilda 
üyterhoeven met « Historiek van 
de Vrouwenbeweging •>. We spre
ken samen af voor de verplaat
sing. 

WAT HEBBEN DE VRIJZINNIGEN 
TE VERWACHTEN VAN DE 
POLITIEKE PARTIJEN ? 

Over dit onderwerp organiseert 
het Humanistisch Verbond, afd. 
Antwerpen een forumgesprek 
waaraan vijf politici hun mede
werking verlenen. Elke partij 
zend een mandataris. Willy Calle-

waert, BSP-sen., Maurits Van Hae-
gendoren, VU-sen., Tijl De Clercq, 
CVP-volksvert., Louis Van Geyt, 
volksvert. en voorz. van BKP en 
Boey, PVV-en., verwachten zoveel 
mogelijk belangstellenden om te 
diskussiëren. Dit forumgesprek 
gaat door op 13 mei om 20 u. in 
de Aula van de UIA (op het uni
versiteitsplein 1 te Wilrijk). 

HIPPOLIET VAN PEENE-VIRGINIE 

PRIJS - VTB 

Door de VTB wordt, in samen
werking met de Vereniging van 
Vlaamse Toneelauteurs, een jaar
lijkse prijs uitgeloofd (20.000 fr.) 
ter bevordering van de Neder
landstalige toneelliteratuur. 

Deze prijs kan toegekend wor
den aan de persoon, de vereni
ging, de instelling, het bedrijf, de 
onderneming of de toneelgroep 
(beroeps-, semi-professioneel of 
amateursgezelschap) die zich in 

de loop van een speeljaar uitzon
derlijk verdienstelijk heeft ge
maakt met het propageren van 
Nederlandstalig toneelwerk van 
nog levende auteurs. 

Het is wenselijk dat alle groe
pen of personen, die menen in 
aanmerking te komen voor deze 
prijs, een omstandig verslag van 
hun aktiviteiten overmaken vóór 
15 juni van elk jaar aan de VTB, St-
Jakobsmarkt 45, 2000 Antwerpen. 

Vóór 1 oktober brengt de jury 
ddvies uit bij de voorzitter van 
de VTB. 

WIJIO 
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BRABANT 
BEKKEVOORT 
MEEDOEN ! 

Het afd. bestuur doet een drin
gende oproep tot zijn leden en 
simpatisanten om deel te nemen 
aan de Vlaamse manifestaties, 
welke in de komende weken zul
len plaatshebben : 25 mei, Zang
feest en 29 juni, IJzerbedevaart. 

BUNSBEEK 
OVERLIJDEN 

Op woensdag 23 april 1975 
werd Frans Van Genechten be
graven. Hij overleefde slechts en
kele weken zijn echtgenote. Frans 
was één van de eerste propagan
disten in het Hageland, in de 
moeilijke periode ! Wie zal de 
uren tellen die deze man met 
eigen middelen rondgetoerd heeft 
in de verschillende gemeenten ? 
Wij zijn dankbaar om zijn inzet en 
zullen zijn gedenkenis trouw be
waren. 

DIEST 
WERKING 

Het inflatiepamflet werd ver
deeld op 3400 exemplaren in alle 
huisbussen van Diest stad. Ook 
Schaffen kont nu aan de buurt. 
Samen met onze afdeling en vele 
vrienden zullen wij beslist aanwe
zig zijn op de filmavond van het 
IJzerbedevaartkomitee te Molen-
stede op vrijdag 9 mei. 

LEUVEN 
FUSIES 

In Landen en Tienen organiseer, 
de het Dosfelinstituut gespreks-
avonden over « fusies van ge
meenten ». Hierop werden verte
genwoordigers van de verschil
lende politieke partijen uitgeno
digd. In Landen waar een ruim pu
bliek aanwezig was, daagde noch 
de CVP-, noch de BSP-, noch de 
PVV-afgevaardigde op. Zij hadden 
evenmin een plaatsvervanger aan
gesteld om over de fusies te ko
men spreken. Alleen Willy Kuij-
pers (VU) was present. Op de de
batavond in de Foyer in Tienen 
waren slechts Willy Kuijpers en 
Paul Mathees (PVV) aanwezig om 
het tegen elkaar op te nemen. De 
andere sprekers daagden niet op 
en duidden geen plaatsvervanger 
aan. Onder de aanwezigen merk
ten we enkele prominenten op : 
de burgemeester en schepene 
van Binkom, ook gemeenteraads
leden van Kumtich en Hoegaar-
den. De pers was goed vertegen
woordigd. Hoewel zij ertoe uitge
nodigd waren, zijn de heer burge
meester en de heren raadsleden 
van Tienen toch niet verschenen, 
na de gemeenteraadszitting. De 
VU is alleszins altijd present. 

LIEDEKERKE 
NU INSCHRIJVEN 

Onze afd. organiseert in sa
menwerking met het Dosfelinsti
tuut een vieravondenkursus als 
voorbereiding op de gemeente
raadsverkiezingen. Maandag 12, 
donderdag 15, dinsdag 20 en don
derdag 22 mei, telkens van 20 tot 
22 u. Leiden deze lessen in : 
volksvert. De Beul, W. Augustij
nen, direkteur Dl, W. Luyten, ge
meenteraadslid, K. Van Esbroeck, 
gemeenteraadslid. Bij elk program
ma-onderdeel ontvangt de kursist 
een uitvoerige sillabus en ander 
dokumentatiemateriaal. Tijdens de 
kursussen zijn er koffiepauzes. De 
kursussen zijn gratis. Het bestuur 
vraagt dat de kursisten zich zo 
vlug mogelijk zouden laten in
schrijven bij de bestuursleden of 
in het Soc. Centrum, tel. 053/ 
66.57.83 (dinsdag- en vrijdag
avond open). De kursus gaat door 
in de lokalen van fret Vlaams So
ciaal Centrum, Opperstr. 168, Lie
dekerke. 

IVIOLENSTEDE 
OP REIS ! 

Zoals ieder jaar trekken wij 
met de vrienden van de Voer 
naar de Voerstreek. Dit keer gaat 
de reis verder naar Aken. De reis 
gaat door op 1 juni a.s. Neem even 
kontakt met ons, wij doen de 
rest I 
DE SLAG VAN SCHAARBEEK 

Op vrijdag 9 mei om 20 u wordt 
in de gemeentezaal van Molen-
stede de prachtige kleurenfilm 
over de IJzerbedevaart 1973 ver
toond. Het tweede gedeelte van 
de avond wordt ingenoen door de 
nieuwste TAK-film « De Slag van 
Schaarbeek ». Deze kleur, en 
TAK-film wordt vertoond tegelij
kertijd op twee schermen. Toe
gangsprijzen : 20 fr., volwassenen 
en 10 fr., kinderen. 

SCHAARBEEK 
. DOLFIJNEN . 

Wij vormen een groepje lief

hebbers van de hengelsport in 
Schaarbeek, Roger Nols, burge
meester van Schaarbeek aanzag 
het als een « eer » het ere-voor-
zitterschap van onze vereniging 
waar te nemen. Waarom Nols ? 
Omdat onze vereniging die zich de 
« Dolfijnen » noemt, ook jaarlijks 
hun benen onder tafel steken en 
met Nols destijds nog iet of wat 
handelbaar geen betere keus kon
den doen, deels omdat Roger als 
gastronoom ons op dit gebied zou 
kunnen bijstaan. Onze burgerva
der vergat al te dikwijls zijn taak 
als ere-voorzitter, wegens zijn 
drukke werkzaamheden om de 
Vlamingen in zijn goede gemeente 
te kortwieken. Daarom hebben wi j 
Dolfijnen Roger voor de eer be
dankt en hem beleefd aan de 
deur gezet. Doch onder de henge
laars zijn ook « Pro Nolsjivisten » 
en enkelen keerden ons de rug 
toe. Vandaar onze oproep hier In 
het weekblad « Wij » wie deze 
wil vervangen ? Welke henge
laar van Vlaamse uitdrukking wil 
met ons simpatiseren ? Wie van 
onze vereniging lid wil worden, 
kan zich in verbinding stellen 
met het sekretariaat « Dolfijnen », 
Fernand Severinstr. 3, Schaarbeek 
(1030 Brussel), tel. 02/16.50.46 
(na 17 uur). 

SCHERPENHEUVEL 
DIENSTBETOON 

Schepen Marcel Gemoets is 
steeds ter beschikking op vol
gend adres : Vesting Noord 38, tel. 
77.17.98. 

MEDEGEDEELD 
DIEST (Kant.) 

Vanwege het IJzerbedevaartko
mitee gewest Diest ontvingen we 
het werkprogramma tot einde ju
ni : 9 mei : filmavond in gemeen
tezaal te Molenstede, 20 u. ; 25 
mei : busreis naar Zangfeest ; 
1 juni : burseis naar Aken en 
Voerstreek ; 29 juni : busreis naar 
IJzerbedevaart. 

GEMEENTE STROMBEEK-BEYER 
AANWERVING VAN 4 GESCHOOLDE WERKLIEDEN B 
Leeftijd : geboren zijn na 1 januari 1930 (1 jaunari 1925 voor 
de voorkeurrechthebbenden) en op de dag van sluiting van 
de kandidatuurstelling ten minste 21 jaar oud zijn. 
Toepassing van de wetten inzake het beroepspersoneel van 
de kaders van Afrika. 
Gedetailleerde voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen 
op de gemeentesecretarie. 
De kandidaturen, aangetekend te sturen naar de heer Burge
meester, moeten uiterlijk op 17 mei 1975 ter post afgegeven 
zijn, vergezeld van de nodige bewijsstukken. 

HflLinDCR 
MEI 

5 
9 

10. 
14. 
15 
15. 
15 
22. 
22. 
23. 
30. 
30 

Leuven : Arr. bestuur. 
Zoutleeuw : Kant. raad. 
Dworp : 8ste Meinachtbal m Vredezaal, om 20 u 30. 
Landen : Leuven-Noord, kant. vergadering. 
Heverlee : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
Duisburg : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
Attenrode : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
Herent : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
Lubbeek : Afdelingsbestuursverkiezingen 
Bertem : Afdelingsbestuursverkiezingen 
Leuven : Afdelingsbestuursverkiezingen 
Boutersem : Afdelingsbestuursverkiezingen. 

VERKOOPSPUNTEN ZANGFEEST GEWEST DIEST 

Prijs : 80 fr. volwassenen, 50 fr jongeren Toeganqskaarten 100 fr. 
Bus en kaart te betalen bij inschrijving bij : Theo Hoedemaekers Wil
genhof 4, Diest, 33.19.30 ; Maurits Sels, Parkl 5, Diest, 332.3.68 ;' Paul 
Maes (café Welkom), Turnhoutsebaan 7, Diest, 33.10.71 ; Willy So-
mers, Klappijstr 55, Molenstede, 33.26.69 ; André Peeters, Diesterestr. 
24, Molenstede, 33.1486 ; Willy Gons, Markt 38, Zichem, 77.19.18 ; 
August Celis, Kleinbaan 9, Schaffen, 33.33.16 ; Felix Migielen, Testelt-
seweg 3, Scherpenheuvel. 
Stopplaatsen bussen : 12 u. 30, Scherpenheuvel station ; 12u.45, Diest, 
Grote Markt ; 13 u., Molenstede, kerk ; 13 u. 05, Molenstede, eiland. 

BAR RESTAURANT 

Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin . Julia van Iviieghem-Van Cappellen. 

SOCIALE CENTRA — FED. ASSE 
ASSE : Prieelstraat 2 - 1700 Asse (02/452.93.57). 
(voor de gemeenten : Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mazen-
zele, Merchtem, Mollem, Opwijk, St. Martens-Bodegem, St. 
Ulriks-Kapelle, Ternat) 
Dinsdag 6 mei : Paul Peeters, van 19 tot 20 u 
Dinsdag 20 mei : Bob Maes, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met fed. schepen Juul Van Dooren. 

LIEDEKERKE : Opperstr. 168 - 1770 üedekerke (053/66.57.83) 
(voor de gemeenten Borcht-Lombeek, Essene, Hekelgem, Lie
dekerke, Roosdaal, St. Kat.-Lombeek, Teralfene). 
Dinsdag 13 mei : Vik Anciaux, van 19 tot 20 u. 
Dinsdag 27 mei : Paul Peeters, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met prov raadslid Staf Kiesekoms die er 
elke dinsdag en vrijdag is van 19 tot 20 uur. 

WEMMEL : Stwg naar Merchtem 28 - 1710 Wemmei 
(02/479.39.81) 
(voor de gemeenten . Brussegem, Groot-Bijgaarden, Hamme, 
Meise, Relegem, Wemmei, Zellik). 
Dinsdag 6 mei : Jef Valkeniers, van 19 tot 20 u. 
Dinsdag 20 mei : Vik Anciaux, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met fed. schepen Walter Van Mieghem, die 
er elke dinsd. van 17u30 tot 20u is, en elke zat. van 15 tot 17u. 

LIMBURG 
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. 

GENK 
BESTUURSVERKIEZING 

Had plaats op 18 april in café 
De Slagmolen. Na een korte be
raadslaging van de nieuw verko
zen bestuursleden werd Jan Mae-
sen opnieuw 'als voorz. aangeduid. 
De avond werd afgerond met een 
gezellig samenzijn. 

BESTUURSVERGADERING 
Had plaats op maandag 21 

april in hotel Majestic. De funkties 
in het nieuwe bestuur werden als 
volgt verdeeld : Jan Roux, onder-
voorz. en kassier ; Roger Steen-
berghs, sekr. ; Leo Wevers, voor
bereiding verkiezingen en kontakt 
met de mandatarissen ; Jan Wuy-
tens en Rudi Gysbrechts, leden
en abonnementenwerving ; Mar-
cella Houbers en Martin Claes-
sen, org. en publ. rel. ; Jules 
Gysbrechts en Mathieu Schepers, 
prop. ; Johnny Groseli, VUJO-wer. 
king. 
DANK 

Het nieuwe bestuur dankt alle 
kandidaten, ex-bestuursleden en 
kiezers en durft op uw aller me
dewerking rekenen. Intussen werd 
er op een dinamische wijze ge
start met de verdeling van een 
hele reeks opdrachten waarover 
wij u geregeld zullen inlichten. 
VOLTALLIGE 
BESTUURSVERGADERING 

Heeft plaast, samen met onze 

12 mandatarissen, op maandag 12 
mei te 20 u. 30 in hotel Majestic. 

FUSIES 
Dezer dagen zagen wij rond 

Genk affiches met als tekst : «As, 
Opglabbeek, Zutendaal zelfstan
dig ! Dank u CVP ». Ge moet 
maar durven... en heel wat ge
zichten hebben I Nadat de CVP-
deputatie de fusie Groot-Genk 
aan minister Michel voorstelde, 
nadat er in As en Zutendaal van 
de CVP geen enkele aktie uitging, 
nadat de burgemeester van Op
glabbeek, onder zware druk van 
onze schepen Cor Bouchet, 
slechts schoorvoetend op gang 
kwam, durven wij zeggen : « Men
sen van Genk, Zutendaal, As en 
Opglabbeek, als de fusie er niet 
kwam, dan is dat een gevolg van 
uw aktie, van onze aktie, en van 
de politieke vrees die wij samen 
aan de heren van de CVP hebben 
ingeboezemd. Wij hebben maar 
één gelaat. Wij spelen geen dub
belspel. Wat wij er over dachten, 
hebben wij, openbaar of onder 

MEI 

3. 
6. 
4. 
8. 

9. 

11. 

11. 
12 

16. 

30. 

Peer : Bal in zaal Don Bosco te Hechtel. 
Heusden : Bestuursvergadering. 
Herderen : Bestuursvergadering. 
Houthalen : Prov. protestwandeling vanwege de VUJO 
tegen de A24. Bijeenkomst aan de molen, Springstr., 
om 14 u. 
Bree : Statutaire verkiezingen met spreekbeurt van E. 
Raskin in café De Engel, Dorp Tongerio 204. 
Neeroeteren : Statutaire bestuursverkiezingen met 
spreekbeurt van A. De Beul. 
Houthalen-Helchteren : Autorally, Chirolokaal Helchteren 
Eksel : Informatie-avond met sen. Vandekerckhove en 
prov. raadslid J. Gabriels. 
Eigenbilzen : Statutaire bestuursverkiezing met spreek
beurt van J. Gabriels. 
Houthalen : Statutaire bestuursverkiezing. 

vier ogen, in woord en schrift ge
tuigd. En Brussel heeft u en ons 
gelijk gegeven ! ». 
HOOG BEZOEK 

Op 18, 19 en 20 april waren de 
quaestoren van het Frans parle
ment en hun dames, in België op 

bezoek. Het zal wel dé eerste 
keer geweest zijn dat een VU-par-
lementslid als gastheer mocht op
treden, in casu ons kamerlid Jef 
Olaerts die zelf ook de eerste 
Volksuniequaestor in het parle
ment is. 

3 MEI 1975 
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Onder de auspiciën van de 
Nederlandse Kommissie vcxsr 
de Kuituur in de Brusselse Ag
glomeratie en van de Kultuur-
raad voor Vlaanderen gaat te 
Brussel op 14 juni a.s. een 
« Kongres van de Brusselse 
Vlamingen » door. 
Het is een onderneming die 
onze belangstelling en sympa
thie tenvolle verdient. Uit de 
« Kongreskrant nr 1 » (een 
speciaal nummer van het 
maandblad De Brusselse Post) 
die zopas op 50.000 eksem-
plar»n onder de Brusselse Vla
mingen werd verspreid, heb
ben wi j daarom bijgaande in
formatie opgenomen. Onze 
lezers in gans Vlaanderen 
kunnen zich aldus een idee 
vormen van het opzet en de 
organisatie van dit eerste kon
gres. De Brusselse Vlamingen 
raden wi j aan aktief en posi
tief mee te werken aan het 
weislagen van dit kongres, 
dat een belangrijke stimulans 
kan geven aan de Vlaamse ge
meenschap te Brussel. 
Enkele maanden geleden heb
ben ,wij in verband met dit 
kongres enkele kritische ge
luiden laten horen. Niet w i j 
alleen trouwens. Wi j hadden 
namelijk de indruk dat in de 
geest van sommige initiatief
nemers enkele biezonder ge
vaarlijke ideetjes waren opge
doken waartegen niet t i jdig 
en scherp genoeg kon worden 
gereageerd. De idee namelijk 
dat de Vlaamse gemeenschap 
te Brussel iets aparts zou zijn 
waarmee de rest van Vlaande
ren zich maar niet teveel 
moest bemoeien, en de sug
gestie om een soort pakt af te 
sluiten tussen Vlaamse en 
Franstalige Brusselaars zonder 
inmenging van niet-Brusse-
laars. Wij hebben er toen op 
gewezen dat de onverbreek-
bare solidariteit tussen Vlaan
deren en de Vlamingen te 
Brussel steeds een van de 
grondregels was geweest van 
de Vlaamse strategie irP ver
band met Brussel. Die stelre
gel mocht om geen enkele re
den overboord worden ge
gooid, en daar blijven we bi j . 
We noemen het ideetje van 
een afzonderlijk Brussels pakt 
trouwens een naieviteit van 
formaat : het zou eeh pakt 
zijn tussen Roodkapje en de 
wolf ! 

Van de zijde van de initiatief
nemers heeft men ons inmid
dels verzekerd dat wi j op onze 
beide oren mogen slapen : de 
band Vlaanderen-Brussel zal 
door dit kongres in geen geval 
losser worden gemaakt ! 
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Het algemeen tema dat de algemene 
vergadering, die de voorbereiding tot 
het kongres begeleidt, als richtsnoer 
aanhield, luidt : 

« De verbetering van de kwaliteit van 
ons leven als Vlaming te Brussel ». 

Een heel programma is dat, gelet op de 
toestand waarin de Vlamingen in het 
hoofdstelijk gebied verkeren. 
Daar is trouwens, sedert zowat een 
halve eeuw, al heel wat om te doen 
geweest Vooral in de loop van de 
jongste tientallen jaren is de stroom 
van publikaties voortdurend aangezwol. 
len. Een en ander vloeit natuurlijk 
voort uit het ingewikkeld karakter van 
de Brusselse situatie en uit het ge
brek aan evenwicht tussen beide kul-
tuurgemeenschappen te Brussel. 
Dat dit onevenwicht aan harde Fransta. 
liga onderhandelaars niet ontgaat, 
blijkt uit de onveranderlijke en eenvou
dige strategie die ze bij elke gelegen
heid pogen te ontwikkelen : 

9 het nastreven van de uitbreiding 
van de Brusselse olievlek, territoriaal 
of via personen of hoe dan ook. 

9 het behoud van machtsstrukturen, 
machtsposities en voorrechten in het 
hoofdstedelijk gebied. 

# het verwerven van een scheidsrech-
terlijke — dus overheersende — posi
tie in België via het derde maar mach
tige gewest. 

Daartegenover staan de vele eisen 
waarmee de Vlamingen, meer bepaald 
die uit Brussel, in hun maag zitten 
en blijven zitten, maar die vaak zeer 
uiteenlopend en soms met mekaar in 
tegenspraak zijn en bovendien al te 
vaak slogan-allures aannemen. 
Vandaar volgende pragmatische ver
woording van de meervoudige opgave 
waarvoor een Kongres als dit zich ge
plaatst ziet, steeds in acht genomen 
het algemeen tema : 

1) Het formuleren van een sluitend, or
ganisch geheel van noodzakelijke, ver
wezenlijkbare en klaar uitgestippelde 
programmapunten nopens Brussel, met 
het oog op het scheppen van meer 
gelijkheid — en dus meer macht — 
ten voordele van de grondwettelijke er
kende Vlaamse gemeenschap in op
bouw. 

2) Het dinamisch natreven van een 
neutraliserend, voelbaar tegengewicht 
in de agglomeratie jegens de Frans-
Brusselse machthebbers aldaar, onder 
de vorm van een zelfbewuste, aktieve 
Vlaamse gemeenschap met middelen, 
waarin de Vlaamse burger zich spon
taan geborgen zou weten. 

3) Het aktief betrekken van nu af aan 
van iedere Brusselse Vlaming bij de 
uitbouw van zijn gemeenschap, waar
door elke vorm van vervreemding te
gengegaan wordt. 

Deze sleutelzinnen bieden al heel wat 
stof om de voorbereidende werkzaam
heden te voeden, aangezien ze ook 
doelstellingen bevatten ; daarenboven 
vinden we een uitstekend uitgangs
punt in de nieuwe grondwettelijke be
palingen van 1971, welke, voor het 
eerst, het bestaan van een Neder
landse kultuurgemeenschap in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 
erkennen Die bepalingen maken hier
bij trouwens gewag van kredieten en 
instellingen te haren behoeve waarvan 
de voornaamste ongetwijfeld de Ne
derlandse Kommissie voor de Kuituur 

IS. 
Nu reeds kan gesteld worden dat deze 
Kommissie nog moeilijk weg te denken 
valt uit het kulturele leven in de hoofd
stedelijke agglomeratie, gezien de fun
damentele behoefte waaraan zij be
antwoordt. 
Maar hoe interessant ook als uitgangs
punt, een grondwettelijke erkenning 
van onze gemeenschap blijft de papie
ren erkenning van een droomgemeen-
schap als zij met in de harde feiten 
wordt ingeschreven en een grondwette
lijke instelling als de NKK blijft een 
vrij machteloze struktuur als de midde
len niet in verhouding zijn tot de noden 
die zij geacht is te moeten lenigen. 
Grondwettelijke bepalingen alleen zijn 
dus niet voldoende. 

mumyooR 

DE VERBETERING 

VAN ONS LEVEN 

ALS VLAMINGEN 

TE BRUSSEL 

Een belangrijke term in wat voorafgaat 
is het woord « gemeenschap », een 
vlag waarmee men verschillende la
dingen kan dekken. Maar hoe dan ook 
veronderstelt een « gemeenschap », 
ook een kultuurgemeenschap, een vol
ledige organisatie waarin onderlinge 
verbondenheid, betrekkingen en verbin-
dingsmogelijkheden geregeld zijn aan 
de hand van passende procedures en 
die kan beschikken over een samen
hangend geheel van voorzieningen. 
Dergelijke voorwaarden zijn voorzeker 
nog niet vervuld ; daarom ook in onze 
gemeenschap nog steeds in opbouw. 
Vandaar de noodzaak voor de Vlaamse 
gemeenschap te Brussel, in dit stadi
um van haar ontwikkeling en voor het 
eerst in haar geschiedenis, van zich 
krachtig en openbaar als gemeenschap 
te manifesteren en bij die gelegenheid 
een poging te ondernemen om haar 
eigen status, haar eigen problematiek, 
kortom haar volledige toestand te on
derzoeken en te bepalen, wars van alle 
negativisme. Als hoofdstedelijke ge
meenschap moet zij verduidelijken wat 
zij ontbeert en opeist om tot volledige 
ontplooiing te kunnen komen. Zij moet 
absoluut op alle gebieden, andere nog 
dan agglomeratievuilnis of dito brand
weer, en dan zeker in de breed-kultu-
rele gebieden, de passende inspraak 
verwerven op alle niveaus. 

Daarom moet zij weten wat zij wi l . 
En daarom moest ook uitgemaakt wor
den hoe zij daar toe kan komen. 

Dat werd uitgemaakt en wel door de 
13 grote koepelverenigingen en -in
stellingen en de 20 kulturele raden in 
de Algemene Vergadering, welke daar
bij besloot tot een ruimer opzet met 
langdurige en diepgaande voorberei
ding, waarbij meteen een proces van 
samenlevingsopbouw kon op gang ge
bracht worden, dat voor de hele ge
meenschap zou gelden. De idee van 
een open kongres was geboren. Wel 
gaf iederéén er zich van lieverlede re
kenschap van dat, afgezien van de gro
te en vele organisatorische moeilijk
heden, het hier ook zou gaan om het 
allerheetste hangijzer dat men in ons 
land kan vinden. Hoe verleidelijk het 
dromen over « eenvoudige » oplossin
gen die « alles eens en voor altijd • 
zouden regelen ook moge zijn, alras 
'jesefte iedereen dat reële moeilijkhe-
jen beter niet worden weggewuifd met 

'magische termen. Hebben wij niet de 
ervaring opgedaan dat het, hoe dan 
ook, tijd en onverdroten inspanningen 
zal kosten om een volwaardige kultuur
gemeenschap te Brussel uit te bouwen 
op demokratische grondslag ' 

Gelukkig is de tastbare vooruitgang, 
welke door onze gemeenschap in de 
jongste jaren werd geboekt, werkelijk 
onmiskenbaar voor vriend en tegen
strever. 

Dank zij die vorderingen maakt dit 
grootste opzet van samenlevingsop
bouw (dat • kongres » werd gedoopt) 
meer dan een goede kans. 

Het Kongres van de Brusselse Vlamin
gen moet onze gemeenschap nu, met 
één ruk, een zevenmijlpas vooruit 
brengen. 

WIJ n 
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THEMAWERKGROEPEN 

Van zodra het algemeen tema van het kongres vastlag, werd meteen afge
sproken dat de deelaspekten ervan tezelfdertijd op een zo ruime en zo 
deskundig mogelijke basis zouden behandeld worden. Dit veronderstelde 
een werking naar de basis toe en een werking via gespecialiseerde werk
groepen, die elk een onderdeel van de omvangrijke stof zouden onder
handen nemen. 

Maar wie opsplitst weet ook dat hij moet afbakenen en die grenzen heb
ben steeds iets willekeurigs ; afbakenen verhindert trouwens niet altijd 
de mogelijkheid van overlappingen. Tenslotte moesten de temavelden vol
doende groot zijn om er wat aan te hebben en toch weer de passende 
diepgang mogelijk te maken. 

De tematiek zelf blijft per definitie beperkt tot de agglomeratie en tot die 
aspekten ervan, die onze kultuurgemeenschap aanbelangen. 
Volgende sektoren kwamen dan uit de bus (de volgorde rukt geen enkele 
voorrang uit : 

1. Sociaal-ekonomische sektor. 

2. Administratie en gerecht. 

3. Politieke strukturen. 

4. Sociaal-kulturele sektor. 

5. Onderwijs en kinderzorg. 

6. Woon- en leefmilieu. 

7. Vreemdelingen, internationale instellingen. 

8. Welzijnszorg. 

Elk van deze werkgroepen beschikt over een centrum, een soort van sekre-
tarie, waar belangstellenden terecht kunnen. 

Belangrijk is nog dat, gelet op de open-kongresformule al wie meent op 
een van deze gebieden ervaring of deskundigheid verworven te hebben, 
met aandrang verzocht wordt ook dadelijk in te schrijven en aan de beraad
slagingen deel te nemen. 

OPEN KONGRES 

Iedereen die betrokken is bij de situa
tie van de Vlamingen te Brussel wordt 
uitgenodigd om mee te denken en zijn 
inbreng te hebben in de werkzaamhe
den van het kongres. 

DISKUSSIE EN OVERLEG CENTRAAL 

Voor dit kongres zijn niet op de eerste 
plaats de resultaten in de vorm van 
resoluties van belang, maar wel de 
probleemstelling op zeer ruime schaal, 
en de diskussies en het overleg over 
hoe de Brusselse Vlamingen de uit
bouw van die gemeenschap zien. 
Uiteraard zal het verheugend zin als uit 
dit overleg een aantal krachtlijnen ko
men die voor de toekomst richtgevend 
zijn, zowel voor de vormgeving van 
die samenleving door de mensen zelf, 
als voor de beleidsverantwoordelijken, 
die voorwaarden moeten scheppen op
dat die gemeenschap zich optimaal zou 
kunnen ontplooien. 
Wellicht groeit in dit verband een kon-
census over de voorwaarden die moe
ten gesteld worden aan de ontwikke
ling en/of aanpassing van de Brusselse 
strukturen. 

DESKUNDIGE INBRENG 

In verband met deze visie op de struk
turen zal een deskundige inbreng zeer 
noodzakelijk zijn. Deze inbreng zal 
echter in funktie en in dienst van de 
ruime gedachtenwisseling moeten ge
zien worden. Het mag geen kongres 
worden van de technokraten van de 
Brusselse strukturen. 
Anderzijds is het niet de bedoeling 
om met slogans te werken, die geen 
reële en konkrete inhoud dekken. Een 
kritisch-gestoffeerd nagaan wat de for
mule « waarborgen voor de Vlamingen 
te Brussel » inhoudt is ten zeerste 
noodzakelijk. 

BASIS-GERICHT 

Bijzondere aandacht dient besteed te 
worden aan de noden en behoeften 
van de gewone Vlaamse man in Brus
sel. 
Te dikwijls wordt dit principe als holle 
woorden naar voor geschoven. Konkre
te voorwaarden opdat het in dit geval 
geen hollen woorden zouden zijn : 

— betrokkenheid van deze gewone 
Vlaamse man zelf bij de werkzaamhe
den van het kongres ; 

— begrijpelijke taal voor de ontwerp
teksten en probleemstellingen. 

POSITIEVE AFFIRMATIE 
GEMEENSCHAPSBEWUSTZIJN 

Geen anti-sfeer tegen de franstaligen 
als zodanig, maar een rustige zelfver
zekerde affirmatie van het gemeen-
schapsbewustzijn dat groeiende is ; 
dat ongetwijfeld verder moet uitge
bouwd worden (vandaar dit kongres). 
Dit in solidariteit met de demokrati-
sche krachten bij de andere Brusselse 
gemeenschappen : franstaligen, vreem
delingen. 
Als konklusie voor de karakterschets 
van dit kongres kan men stellen dat 
het gaat om gelijke rechten voor de 
beide grote kultuurgemeenschappen te 
Brussel, om de betrokkenheid met en 
de verantwoordelijkheid voor het eigen 
woon-, leef- en werkmilieu van de 
Brusselse Vlaming en om behoorlijke 
levensvoorwaarden voor iedere inwo
ner van Brussel. 
Het gaat om het leven en de kwaliteit 
ervan, ook hier in deze grootstad. 

Het sekretariaat staat ter beschikking 
voor allerlei vragen en suggesties. 
Telefoneren tijdens de kantooruren 02/ 
219.29.32 en vragen naar Michiel Van-
denbussche of Kris Ribbens. 

3 MEI 1975 
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WANDEL DE A-24 WEG ! 

De Volksuniejongeren-Limburg nodigen alle natuurliefhebbers en alle 
Vlamingen uit om samen met hen te manifesteren tegen de aanleg 
van de A-24 autosnelweg. 

De A-24 zou Limburg van noord tot zuid doorsnijden (van Lommei tot 
Brustem) en juist door 5 van de prachtigste overgebleven natuurgebie
den van de provincie lopen. 

Buiten de zuiver ekologische bezwaren zijn er ook de sociaal-ekonomi-
sche nefaste gevolgen van het projekt, bewezen in verschillende des
kundige universiteitsstudies. 

De A-24 is weer eens een tipisch produkt van de CVP-machtspolitiek 
in de jongste provincie van Vlaanderen. Inderdaad, tegen de wil in van 
de meerderheid van de bevolking, slagen enkele manitoes van deze 
zogenaamde volkspartij erin hun wil door te drijven, en onze Kempen 
in te kapselen in een rasterplan van snelwegen waarin de A-24 maar 
een onderdeel vormt. 

Om al deze redenen roepen wij iedereen, jong en oud, op om samen 
met ons de A-24 weg te wandelen, en dit kan alleen door een massale 
aanwezigheid op donderdag 8 mei (Hemelvaartdag) voor een rustige 
wandeling door het bedreigde Ten Haagdoornheide te IHoutlialen, een 
prachtig golvend landschap bestaande uit heidevegetaties, zandver
stuivingen, dennen en vennen (deel van 't Natuurpark Midden-Limburg). 

14 u. : Verzamelen aan de watermolen Baeten, Springstraat 10 te Hout
halen (de Springstraat is de dwarsstraat waarop de Koolmijnlaan uit
loopt), (op de baan Hasselt-Hechtel, kom je uit de richting Hasselt, je 
rijd over de E-39 en slaat aan de 1ste lichten rechts af, dit is de Kool
mijnlaan). 

14 u. 30 : Vertrek voor een wandeling over het A-24 trajekt (laarzen 
gewenst). 

16 u. 30 : Terug aan de molen voor een korte maar krachtige Protest
optocht in Houthalen. 

Het hardwerkende onafhankelijke Aktiekomitee tegen de A-24 zal een 
vertegenwoordiging sturen. 

ML€nD€R 
4. Gent (Centrum) : Voettocht naar D'Hoppe. 
5. Meetjesland : Vergadering in herberg Diederik, Diede-

riksplein. Assenede, om 20 u. 
6. Ertvelde : Beheerraad van vzw « De Vrienden van het 

Vlaams Huis », in het VI. Huis « De Veldbloem ». 
12. Gent-Muide : Vergadering VU. 
13. Gent-Centrum : Vergadering VU. 
14. Gent-Zuid : Vergadering VU. 
14. Meetjesland : Samenkomst VU-Vrouwen. Huguette De 

Bleecker spreekt er over de Vrouwenwerking in de VU, 
om 20 u. in VI. Huis « De Veldbloem ». 

23. Ertvelde : Bestuursverkiezing in het Vlaams Huis « De 
Veldbloem ». Kandidaturen worden ingewacht bij voor
zitter Van Herreweghe, Schoolstr. 

24. Temse : Lentebal in klubhuis TWV, Wilfordkaai 43, om 
20 u. 30. Orkest : The Blue Boys. Inkom : 80 fr. 

DENDERMONDE 
GEMEENTERAAD : 24 APRIL 1975 
De VU-Dendermonde, bij name van de gemeenteraadsleden Van Hese 
Ivan en IVlichem Cyriel, dienden volgende motie in die in de gemeen
teraad met eenparigheid van stemmen werd goedgekeurd. 
Motie in verband met de « Lokettenkwestie » op het Schaarbeekse 
gemeentehuis. 
« De gemeenteraad van de stad Dendermonde in vergadering bijeen 
gekomen op 24 april 1975, drukt haar verontwaardiging uit over de 
maatregelen die de Schaarbeekse FDF-burgemeester Nols en zijn sche-
penkollege getroffen hebben tot regeling van de betrekkingen tussen 
de gemeentelijke diensten en de Nederlandstalige inwoners der ge
meente. De wijze waarop de lokettendienst werd ingericht draagt een 
onmiskenbaar grievend karakter. Het is een vernedering waardoor de 
burgers van het gehele Vlaamse land zich getergd en in hun recht op 
eerbied en de gelijkheidsbehandeling miskend voelen. Bovendien worden 
door de ingestelde regeling ambtenaren ontheven van hun verplich
ting, welke hun door de wet wordt opgelegd, nl. een voldoende kennis 
van beide landstalen te bezitten. Zich solidair verklarend met de Neder, 
landstalige inwoners van Schaarbeek — die in hun waardigheid van 
gelijkgerechtigde burgers gekrenkt worden — betreurt de gemeente
raad van de stad Dendermonde dat het gemeentebestuur van Schaar
beek de goede verstandhouding onder landgenoten, op een onverant
woorde wijze, ernstig heeft verstoord. De gemeenteraad van Dender
monde veroordeelt dan ook scherp deze en andere diskriminaties 
waarvan de Brusselse Vlamingen voortdurend het slachtoffer zijn ; 
i/erzoekt de regeringsinstanties met aandrang, nu eindelijk, onmiddel
lijk een einde te maken aan de uitdagende en aanslepende wetsover
treding te Schaarbeek ». 
Deze motie wordt overgemaakt aan : de heer eerste-minister, de heer 
nninister van Binnenlandse Zaken, de heren voorzitters van Kamer en 
Senaat en aan het gemeentebestuur van Schaarbeek. 
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12. Gent-Muide : Vergadering VU. 
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14. Meetjesland : Samenkomst VU-Vrouwen. Huguette De 
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om 20 u. in VI. Huis « De Veldbloem ». 

23. Ertvelde : Bestuursverkiezing in het Vlaams Huis « De 
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EIGENBILZEN 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer Julien 
Boelen, weduwnaar Swennen, VU-
lid en abonnee op « Wij ». De af-
lijvige was de schoonvader van 
volksvert. E. Raskin. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
BESTUURSVERGADERING 

Had plaats op 8 april. De volgen
de uitgave van « Vrij-Uit » voor 
mei en juni werden besproken. 
Voor het invullen van belastingen 
werden 2 zaterdagen voorzien. De 
autorally gaat niet door op 11 mei, 
het sukses is niet verzekerd. Ver
der werd er aandacht besteed aan 
de A24, het zangfeest te Antwer
pen, enz. De datum van de be-
stuursverkiezingen blijft vastge
steld op 30 mei. 

MAASEIK (Kant.) 
KANT. VERGADERING 

Had plaats op dinsdag 22 april 
in het Kultureel Centrum te Dil-
sen, in aanwezigheid van arr. 
voorz. J. Plas en volksvert. E. 
Raskin. Bij deze gelegenheid wer
den diverse organisatorische pro
blemen besproken. 

NEEROETEN-OPOETEREN 
10 JAAR VU 

Afgelopen zaterdag ging in het 
Kultureel Centrum van Neeroete-
ren onder ruime belangstelling de 
volksvergadering door in het ka
der van 10 jaar VU-Neeroeteren-

DENDERMONDE (Arr.) 
ARR. RAAD 

Aanwezig : Weiteren, Grember-
gen, Dendermonde, Wichelen, 
Schoonaarde, Hamme, Waasmun
ster en kant. gevolm. De Leen
heer. 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Zele, 12 mei ; Denderbelle, 14 
mei. De anderen graag zo vlug 
mogelijk data doorgeven. Kandi
daten geef uw naam zo vlug mo
gelijk op, zo helpt u het bestuur. 

ERTVELDE 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Op 25 mei in Sportpaleis te 
Antwerpen. Wij rijden per bus 
naar deze manifestatie. Prijs en 
inkom 140 fr. Vertrekuren 
Kluizen kerk, 12 u. 45 ; Ertvelde 
kerk, 12 u. 55 ; De Veldbloem, 13 
u. 05 ; Rieme kerk, 13 u. 10. In-
schr. bij de bestuursleden en in 
Vlaams Huis De Veldbloem. 

GENTBRUGGE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
60.20 Zitdag : donderdag, 18 tot 
19 u., Veldstr. 51, tel. 23.91.32. 

Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr. 
(gepension. : 550 fr.). 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : maandag, 18 tot 19 u.. 
Dahliastr. 95, tel. 26.50.87. 

Opoeteren in 20 jaar VU. De aan
wezigen werden welkom geheten 
door voorz. J. Cuppens die de 
sprekers voor deze avond inleid
de. Sen. W. Jorissen handelde uit
gebreid over de Vlaamse politiek 
in het algemeen en hekelde 
krachtdadig de huidige regering 
die in alle opzichten te kort schiet. 
Na hem nam sen. J.R. Vandekerck-
hove het woord waarbij hij aan de 
hand van precieze cijfers aan
toonde hoe ver Limburg achter
staat t.a.v. va nde andere provin
cies. Voornamelijk beklemtoonde 
hij de noodzaak tot realisatie van 
een eigen medische fakulteit en 
de valorisatie van onze ekonomi-
sche hogeschool. Prov. raadslid 
J. Gabriels wees op het belang 
van een goedwerkende afdeling 
en prees in dit verband de jubile
rende afdeling. Nadien gaf voorz. 
J. Cuppens een kort historisch 
overzicht van de werking van de 
afdeling. Tot slot werd de afde-
lingsvlag — gewonnen in '74 ti j
dens de abonnementenaktie — of
ficieel aan de sekr. van de afde
ling overhandigd door J. Gabriels. 
Na de meeting werd overgegaan 
tot de trekking van de tombola 
welke voorzien was met een rui
me prijzentafel. Vermelden wij 
nog de aanwezigheid van volks
vert. A. De Beul en talrijke leden 
van het arr. bestuur. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST. 

25 mei. Bussen worden inge
legd door VTB-VAB-Neeroeteren 

Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr. 
(gepension. : 550 fr.). 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
BESTUURSVERGADERING 
EN 6 JAAR VU. 

Op tBaandag 12 mei is het juist 
6 jaar geleden dat te Heusden een 
VU-kern opgericht werd. We tel
den toen amper 15 leden, nog 10 
te weinig om met een volwaardige 
afdeling te starten. Daarom heb
ben we juist op die dag onze laat. 
ste bestuursvergadering van het 
seizoen belegd. Deze vergadering 
heeft plaats bij Koen Van Mee-
nen, Nederbroekstr. 1 te Heusden 
(tel. 30.73.88). Aanvang te 20 u. 
30. Inzage briefwisseling vanaf 20 
u. Niet alleen de bestuursleden, 
maar ook onze leden zijn hartelijk 
welkom. Agenda : heildronk, ver
slag vorige zitting, kasverslag, 
vastlegging datum en bespreking 
driejaarlijkse bestuursverkiezing, 
bespreking briefwisseling, politie
ke toestand, allerlei. 

TEKSTEN 
Dinsdag 7 mei is er redaktie-

raad voor het tijdschrift « Horen, 
Zien en Spreken ». Alle teksten, 
mededelingen en aankondigingen 
moeten ten laatste op die dag in 
ons bezit zijn. Dit geldt als enige 
verwittiging. 

en Opoeteren, de Kultuurkring 
Neeroeteren en het Davidsfonds 
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). 

TONGEREN 
AFDELINGSBAL 

Het afdelingsbal van zaterdag 
19 april werd ook deze keer ge
organiseerd in zaal Pliniusfontein 
te Tongeren. Waar de opkomst 
aanvankelijk enigszins te wensen 
overliet, kwam hierin in de loop 
van de avond een gunstige wen
ding, zodat mag worden gezegd 
dat dit bal wat het aantal aanwe
zigen betreft behoorlijk was. Ook 
de stemming en de sfeer waren 
uitstekend. Louis Poncelet en zijn 
bestuur hebben dan ook alle eer 
van hun werk gehaald. Vermelden 
wij nog dat op dit bal aanwezig 
waren : volksvert. E. Raskin, de 
prov. raadsleden L. Duchateau, F. 
Van Hollebeke en J. Gabriels, de 
gemeenteraadsleden P. Jorissen 
en L. Langenaken, arr. sekr. J. 
Indekeu. Ook volksvert. J. Valke
niers van het arr. Brussel was in 
Tongeren aanwezig en hieJd bij 
deze gelegenheid een indringende 
toespraak over de taaitoestanden 
te Brussel. 

LOCHRISTIE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdaq : zaterdag, 11 tot 12 u., 
Reinaartlaan 15, tel. 55.73.35. 

Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr. 
(gepension. : 550 fr.). 

NEDERHASSELT-ASPELARE 
ZANGFEEST 

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

SCHELDE-DENDER-DURME 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdagen in het Dendermondse: 
1e en 3e woensdag, 16 tot 17 u., 
Grote Markt 18, tel. 21.25.94 ; 
2e en 4e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Kon. Albertlaan 133 (St-G.), te l . 
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
ü. 30, Oude Vest 123, tel. 21.32.67. 

Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr. 
(gepension. : 550 fr.). 

SCHOONAARDE (Arr.) 
LEDEN + ABONNEMENTEN 

Reeds 200 leden -f 75 abon
nementen meer dan vorig jaar. 
Voor de leden moet Hamme nog 
doorgeven. 

SCHOONAARDE 
FUSIES : DEBATAVOND 

Men zag 200 aanwezigen waar
onder vele VU-kaderleden uit de 
streek. Sen. Coppieters was zoals 
steeds op peil. 
GEMEENTERAAD 

Na jaren aandringen van onze 
groep komt er een openlucht 
sport- en speelterein vlak naast 
de gemeenteschool. Op vraag van 
H. Van Den Abbeele zullen alle 
parlementsleden gevraagd worden 
eenparig een amendement in te 
dienen dat de fusie van Schoon
aarde met Oudegem en Mespela-
re verdedigt. Interpellatie van H. 
Van Den Abbeele over de sociale 
woningbouw op de wijk Eegene 
die niet vordert door de weige
ring tot minnelijke onteigening 
van een steenrijk grootgrondbe
zitter. De gerechtelijke procedu
re wordt ingezet. Interpellatie 
van H. Van Den Abbeele en A. De 
Sutter over de slechte toestand 
buurtwegen, hoek Nieuwstr.-Veld-
weg en zeer speciaal de Brugstr. 
en het storten van tonnen kassei-
stenen naast de weg Wetteren-
Dendermonde. 

WICHELEN 
WERKING 

De afdeling richtte onlangs een 
geslaagde boeken- en platenbeurs 
in en een ontspanningsnamiddag 
voor de kinderen. 

ZOTTEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : woensdag, 17 tot 18 u., 
Hospitaalstr. 87, tel. 60.20.65. 

Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr. 
(gepension. : 550 fr.). 

ZELE 
AANWINST 

De heer Van Erwteghem, sche
pen in de huidige bestuurskoali-
tie van onze gemeente kwam 
naar de Volksunie over. Zeer har
telijk welkom. 

AALST 

BROEDERBAND 

Op 8 mei Broederbandmis. Na 
de eucharistieviering komen we 
samen in de zaal van de werkhui
zen Gilbos, 1000 m van de kerk. 
Agenda : korte toespraak door mr 
Lieven Bockaert, kleinzoon van 
prof. Frans Daels, namens de fa
milieleden van de overledenen ; 
demokratisch maal, belegde 
broodjes met hesp of kaas, koffie, 
gebak (60 fr. per persoon) ; toe
spraak door sen. W. Jorissen, na
mens de VU «Aan de oude getrou. 
wen» ; tussenin optreden van het 
Vlaams-Nationaal koor Het Snoer-
ke en Vlaamse liederen o.l.v. 
Wies Pee. 

OOST-VLAANDEREN 
FRANSE MISSEN 
IN DE ARTEVELDESTEDE 
Op verzoek van vikaris-generaal De Smet (bisdom Gent), kwamen ver
tegenwoordigers van VUJO en TAK overeen een voorlopige regeling in 
verband met de Franse mis in de Kortrijksepoortstraat (Kapelleke 
Schreiboom) te aanvaarden. De mis aldaar moet volledig privaat ver
lopen, voor de Franse onderdanen alleen ; bijgevolg wordt de grote 
kerkpoort langs de straatkant om 18 u. gesloten, en de mishoorders 
kunnen alleen langs de privé-ingang van het klooster naar binnen. Om 
de goede gang van zaken en de naleving van het akkoord te kontrole-
ren, waren zondag 27 april én VUJO én TAK én recherche én vikaris-
generaal ter plaatse (waarbij de verwarde heer vikaris zelf voor het 
sluiten van de kloosterpoort instond). De wapenstilstand gaat door tot 
en met zondag 5 mei. Niet alleen moet VUJO nu nagaan of dan ook 
in 't Kapelleke het akkoord wordt nageleefd, maar zullen zij tevens 
een oogje in 't zeil houden in de Oude Houtlei, in de kapel van Poort
akker. Om de veertien dagen gaat daar, bij open poort, om 11 u., een 
franstalige mis door, opgedragen door een « père » uit Brussel (omdat 
geen priester van ter plaatse het blijkbaar wil doen), en bestemd voor 
een soort franstalige Gentse kaste (De inrichters zijn leden van een 
niet nader genoemde klub). Terwijl voor de eerste kapel voor de Fran
sen een modus vivendi mogelijk was, lijkt dit voor Poortakker onmoge
lijk : hier zijn heel duidelijk franskiljons aan 't werk. Laten we bij het 
verslag van vorige week toevoegen dat bij het opleiden van de jonge
lui sommige politielui (in burger) nogal hardhandig optraden en dat in 
de kapel Jean Eeckhout, CVP-er en notoire franskiljon, aanwezig was. 
Het is dezelfde Jean die hoofdartikels verzorgt in de « Courrier de 
Gand ». Zo eksklusief voor « Fransen » was Kapelleke Schreiboom 
dus niet. 

WIJ 14 3 MEI 1975 



WIJ IM D€ lADLK9Uni€ 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Oud-volksvert. P. Leys zal zit-
dag houden op dinsdag 6 mei van 
20 tot 21 u. In het spijshuls Béar-
naise, de Smet de Naeyerl. 86. 
Elkeen kan hem belangloos komen 
raadplegen. 

R. Poddevin kan er Insgelijks 
geradpleegd worden voor wat pen
sioenzaken betreft. 
STUDENTENJOB 

Studente vanaf 16 jaar gevraagd 
voor de maand juli of vanaf 15 
juli tot 16 augustus. Spijshuls Bé-
arnaise, de Smet de Naeyerlaan 
86, tel. 050/41.36.54. 
DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyerl. 
8, tel. 050/41.22.39 of tot H. Van 
Rijssel, K. Boudewijnl. 25, 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 . 
VLAAIMS 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, 
Hoeke 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 gelegenfteid legt 
men een autobus In. Wij vertrek
ken eveneens aan het station te 
9 u. 30. Insgelijks inschrijven bij 
de voorzitter. 

DIKSMUIDE 
GEBOORTE 

Bij Eric en Trees Bracquez 
kwam er voor Wim een broertje 
bij : Tom. Hartelijke gelukwensen 
aan de ouders. 
GULDENSPORENFEEST 

Van nu af aan vestigen wij de 
aandacht erop dat het gulden-
sporenfeest van onze afdeling zal 
plaatsvinden op 9 juli om 20 u. 
in het Vlaams Huis. De feestrede 
wordt gehouden door Kamiel Van-
damme. Als omlijsting het optre
den van Alfred den Ouden en van 
Kristien. 

HARELBEKE 
ZANGFEEST 

Prijs busreis : 125 fr. Toegangs-
kaarten : 50, 75, 100, 150 en 200 
fr. Inschr. bij H. Vandenberghe, 
Acacialaan 51, Stasegem en H. Al-
legaert, 11 julistr. 177, Harelbeke. 
BESTUURSVERKIEZING 

Morgen zondag 4 mei in lok. De 
Zwaan te Stasegem. Elk lid kreeg 
een speciale brief. Er is een alge
mene ledenvergadering. Het arr. 
bestuur zal zijn medewerking ver
lenen. 

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. 

KOKSIJDE 
AFDELINGSBESTUUR 

Op 24 april werd het nieuwe 
bestuur samengesteld, dat geluk
kigerwijze verrijkt is met 2 nieu
we helpers : voorz. : Berta Van 
Eecke ; sekr. : Maurits Schak-
man ; penningm. : Jef Deman ; 
prop. : Jef Carroen ; org. : Mar
leen Wybo (tevens afgev. in de 
raad) ; VUJO : Jos Debruyn ; be

stuurslid : Ghislaine Hendryckx. 
Op te merken valt dat op 7 raads
leden 3 dames aanwezig zijn. Na
mens het arr. bestuur waren aan
wezig de voorz. O. Huyghebaert, 
de sekr. J. Nagels en de kant. ge-
volm. A. Huyghe. 

KORTRIJK 
UITSTAP 

Op zaterdag 24 mei uitstap met 
de kinderen naar Aviflora, Ingel-
munster. Ingericht door de VU-
vrouwenafdeling. 
NIEUW BESTUUR 

De verkiezing heeft plaats op 
vrijdag 6 juni in 1302 tussen 18 
en 22u. Alle kandidaturen moeten 
binnen zijn uiterlijk op de 6e dag 
vóór 6 juni bij de uittredende 
sekr. Wij hopen vele kandidaten 
te mogen begroeten. Ook in 1302 
mag men zijn formulier afgeven 
voor deze kandidatuur. 

MIDDELKERKE 
HUWELIJK 

Op 11 april stapte ons lid en 
zoon van ons bestuurslid, Bernard 
Deman in het huwelijk met mej. 
Clauwaert uit Gistel. Hartelijk 
proficiat en goede vaart. 

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. 

OOSTENDE (Groot) 
ZANGFEEST 

Wij gaan per bus naar het Zang
feest op 25 mei (120 fr.). De bus 
vertrekt aan Petit-Paris. Inschr. 
bij ons bestuurslid Dries Degrijze 
(Perzikenlaan) ofwel bij het VTB-
kantoor. 
GULDENSPORENLAAN 

Eindelijk is het dan^ zo ver : 
wat onze fraktie reeds herhaalde 
malen gevraagd heeft, hierin ge
steund door Leo Porta is nu wer
kelijkheid : de gemeenteraad 
noemde een straat in de nieuwe 
wijk « Guldensporenlaan ». Beter 
laat dan nooit ! 
GEMEENTERAAD 

De jongste gemeenteraad ken
de een rustig verloop. Nochtans 
was er een interpellatie over de 
pijnlijke situatie met de te ont
eigenen boeren aan de luchtha
ven, vanwege J. Nagels en een 
over de financiële en andere vor
men van diskriminatie t.o.v. het 
Vlaams Kruis, vanwege Lieve De-
poorter. 

OOSTENDE-VEURNE. 
DIKSMUIDE (Arr.) 
ARR. RAAD 

Trots talrijke familiefeesten en 
kommunies was de zaal van Leo 
Devreese verleden week vol met 
bestuursleden. Sen. Coppieters 
bracht er een zeer mooie sintese 
van nut en noodzaak van de VU, 
waarbij noch de nationale aksen
ten, noch de sociale mogen ver
loochend worden, waarin trou
wens de partij haar wortels heeft. 
Een bijzonder interessant debat 
volgde op de prachtige toespraak. 
FINANCIES 

Het arr. bestuur heeft het arr. 
financieel komitee weder opge
richt en in principe zullen alle ge
kozenen van Kamer en Provincie
raad er deel van uitmaken. Alle 
penningm. worden nu verzocht 
minstens vijf adressen, inkl. tele
foonnummers aan de arr. pen

ningm. over te maken tegen 10 
mei, opdat dit komitee direkt van 
start kan gaan. 

OOSTENDE-STENE 
HUWELIJK 

Ons lid Luc Van Acker trad in 
het huwelijksbootje met Monique 
Deschacht. Het afdelingsbestuur 
wenst hun alle heil toe. 
BESTUURSVERKIEZING 

In het kader van de statutaire 
bestuursverkiezingen ontvangt elk 
lid deze week een persoonlijke uit
nodigingsbrief om zich kandidaat 
te stellen. We hebben recht op 
acht bestuursleden plus een jon
gere. Laten we hopen op vele 
kandidaten met een echte verkie
zing. Als voorbereiding nodigen 
wij u echter met aandrang uit op 
een ledenvergadering die door
gaat in café Westrozebeke, Tor-
houtsestwg met als spreker volks-
vert. Emiel Vansteenkiste, en dit 
op vrijdag 9 mei. 

OUDENBURG 
BESTUURVERKIEZING 

Heeft plaats op 17 juni en Jaak 
Vandemeulebroucke zal met zijn 
dia's over federalisme de avond 
opluisteren. 

VARSENARE 
DIENSTBETOON 

Wendt u tot één van onze be
stuursleden. Zij zorgen voor de 
verdere afhandeling van uw zaak. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Via de bestuursleden kunt u uw 
lidmaatschap of deze van uw ken
nis doorgeven. 
DIENSTBETOON P. LEYS 

Oud-volksvert. P. Leys houdt 
zitdag vandaag 3 mei van 10 tot 
11 u. bij Guido Patrouille, Zand-
str. 29. 
PROPAGANDA 

Personen die bereid zijn mee te 
helpen aan de propaganda op 
plaatselijk vlak, worden verzocht 
zich kenbaar te maken aan onze 
propagandist Guido Patrouille. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Op 25 mei, wij trekken er naar
toe, schrijf nu reeds in bij de 
bestuursleden. Busreis mogelijk. 
ABONNEMENTEN 

Er werden nog nieuwe « Wij »-
abonnees doorgezonden. Kent u 
nog meerdere kandidaten? Spreek 
uw kennissenkring aan. Schrijf ze 
in of geef hun naam door aan 
onze penningm. Ronald Debraban-
der, Schoolstr. 21. 
IJZERBEDEVAART 

Affiches zijn te verkrijgen bij 
de voorz. Willy Rovers, Fontein-
beekdreef 20, tel. 050/31.71.61. 

WERVIK 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

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

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brie-
lenl. 108. 
VLAAMS SINDIKAAT 
Gelieve u te wenden tot Van
damme Hervé, ofwel geef uw 
naam door aan een der bestuurs
leden. 
SOLDATENDIENST « 10 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. 
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Roeselare : Lente-dansfeest om 20 u. in De Karre, Rum-
beke. Inkom 80 fr. Dit ten voordele van de sociale wer
ken van Vlaamse Vrouwen, Vlaams ziekenfonds West-
Flandria, VU. 

Zarren-Werken 
Riva. 

Afdelingsbestuursverkiezing in zaal 

11. 

12, 

16, 

20, 

23. 

24. 

25. 

30. 

Oostende-Stene : Ledenvergadering met Emiel Van
steenkiste in café Westrozebeke, Torhoutsestwg, om 
20 u. 

Leffinge : Afdelingsreis naar Frans Vlaanderen. 

Leffinge : Uitgebreid arr. bestuur. 

Ichtegem : Afdelingsbestuursverkiezingen in zaal Engel. 

Varsenare : Bestuursverkiezing in zaal café De Leeuw. 

Oostende : Gemeenteraad vanaf 19 u. 

Brugge-Torhout (Arr.) : Te Jabbeke, verzameling voor 
jong en oud, 's namiddags op de terreinen van het 
« Klem Strand ». Inschrijving vooraf. 

Koekelare : Afdelingsreis naar Zangfeest Antwerpen. 

Westende : Ledenvergadering met J. Vandemeulebrou
cke. 

ROESELARE 

ZORG DAT JE ER BIJ KOMT ! 

Uit Roeselare ontvingen wij volgend opgewekt verslag van een drie 
maal twintiger : 
Sinds een jaar of twee hebben wij in Roeselare, ten huize van Mik 
Babvlon (Westlaan 145) een kaartklub. De derde leeftijd van de West-
Viaamse Ziekenbond speelt daar iedere donderdag van 2 tot 6 uur met 
de kaarten. Wij gaan ook al eens op reis. Tevens beschikken wij over 
een mooi zaaltje, waar zo een tachtig mensen kunnen plaatsnemen. 
We zijn met 10 leden begonnen en het aantal groeide ondertussen. 
Een 36-tal zijn regelmatig van de partij. 
Martba is de duivel doet al, zij zet koffie en enkele andere dames zor
gen voor de koekjes en soms een verrassing ! Mag ik van de gelegen
heid gebruik maken om leeftijdgenoten uit te nodigen om de nu reeds 
vijftig ingeschreven leden te komen vervoegen. Iedereen is welkom, er 
Is veel leute en plezier en de vriendschap houdt ons aan mekaar. Men 
moet echt geen 76 of 84 zijn, hoor ! 60- en 65-jarigen zijn ook zeer 
welkom, hoe meer zielen... 
Op 26 april zijn wij met z'n allen vanuit Roeselare naar Kortemark 
getrokken om het gouwkongres van de VOS en de BVOS bij te wonen. 
Om 2u.30 vertrokken wij op de grote markt van Roeselare en dan met 
muziek naar het gemeentehuis van Kortemark, waar ons een prachtige 
ontvangst te wachten stond. De meer dan honderd vrienden werden 
er door de heer burgemeester Louwaege en zijn gemeenteraad vrien
delijk ontvangen. De champagne was lekker I De woorden van de 
burgemeester en van zijn schepene waren zeer gemeend. Na een 
rondgang op de markt met muziek en mooie majoretten werd opge
stapt naar de versierde feestzaal. De sprekers : de hh. P. Daels, M. Wau-
ters. Marcel Boey en Provoost, waren buitengewoon goed en hun 
woorden gaven iedereen vers bloed. Ons aller vriend Julien Segaert, 
werd niet vergeten, al onze bewondering gaat naar deze 82-jarige 
vriend en voor wat hij gedaan heeft en nog doet voor de VOS van 
Kortemark en omliggende. Ook vergeten wij zijn dame, Maria Deco-
ninck niet, ook zij moet gedankt worden voor haar werking in de VOS. 
Deze dag is voor het gouwbestuur VOS een ware triomf geworden I 

J.K., Roeselare 

25 mei 1975 
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KRITISCH BeKKeii 

IN DE KULTURELE SAMENWERKING lUSSEN VLAANDEREN EN NEDERLAND ? 
Op 14 april jl. belegde het Algemeen Nederlands Verbond een druk bijgewoonde 
bijeenkomst te Breda, waarop zowat alle officiële Instanties die op het gebied van 
de samenwerking tussen Noord en Zuid werkzaam zijn, aanwezig waren. De ver
gadering werd bijgewoond door een aantal parlementairen, voor Vlaanderen : Leo 
Vanackere, Bert van Hoorick, Wim Jorissen en Jean Daems. Er zou gesproken 
worden over de « verdere voortgang en versnelling van de kulturele integratie 
Noord-Zuid en van de daarvoor nodige strukturele opbouw ». Het is een vrij weer
barstige formulering van een materie die vóór 1940 tot het fel bewogen leven 
van de Vlaamse Beweging behoorde. Nu lijkt de gedachte van een grotere eenheid 
tussen Vlaanderen en Nederland verstard te zijn tot ambtelijke gespreksstof voor 
een kleine kring van ingewijden uit de kantoren van de ministeries van Kuituur en 
Onderwijs uit Noord en Zuid. ik bedoel hiermee niets pejoratiefs. Het is nu een
maal zo dat de kuituur voor een groot stuk financieel afhankelijk is van de over
heid. Het blijkt dat deze bestuurlijke bevoogding niet bevrijdend werkt. Dat is 
ook merkbaar in onze kulturele bertekkingen met Nederland. Het sap is eruit. Hoe 
krijg je het er weer in ? 

**l|j 
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Ruim vijfentwintig jaar na het afslui
ten van het kultureel verdrag tussen 
België en Nederland, wensen de voor
standers van de kulturele integratie 
dat er wat meer schot komt in die 
zaak. Het zijn deze keer geen jonge 
mensen meer die het op de zenuwen 
krijgen van de ambtelijke en politieke 
traagheid, maar bedaarde volwasse
nen die vast overtuigd zijn van de fun
damentele banden die de Vlamingen 
en de Nederlanders met elkaar ver
binden tot een kulturele gemeenschap 
met een heel eigen « identiteit » in 
Europa en de wereld. Die gemeen
schap vertoont natuurlijk veel onder
linge verschillen, maar de eenheid 
van taal schept ze om tot een kulture
le totaliteit. Ik weet wel dat er bij 
voorbeeld een grote afstand ligt tus
sen een roman van Vestdijk of Wal
schap, tussen een gedicht van Achter
berg of Gaston Burssens, tussen een 
essay van August Vermeylen of Al
bert Verwey, maar is dat juist niet 
buitengewoon dat die verschillen in 
eenzelfde taalgebied en in eenzelfde 
taal optreden zonder dat daardoor een 
breuk ontstaat ? Die verscheidenheid 
bevordert en is eigenlijk de levens
noodzakelijke voorwaarde voor een dia
loog of een wisselwerking tussen me
ningen en gevoelens. Zo'n gesprek 
blijft weliswaar nog te zeer hangen in 
de hogere kringen van de kuituur, 
waartoe traditioneel de letteren beho
ren. Maar is het niet een reusachtige 
taak voor een beleid om op alle vlak
ken en in alle maatschappelijke gele
dingen, over de rijksgrenzen heen, de 
voorwaarden te scheppen voor een 
ruimere dialoog tussen de mensen die 
de delta van Maas, Schelde en Rijn be
wonen ? 

IN DE RAND VAN DE POLITIEK 

Laten we even terugkeren naar het 
ambtelijke en zelfs staatkundige vlak, 
waarop het overleg te Breda plaatshad. 

Er werd gezocht naar de oorzaken van 
de gebrekkige werking van de kulturele 
integratie. De gedachte van een nau
were kulturele samenhang tussen 
Noord en Zuid leeft niet genoeg in de 
brede lagen van de bevolking, werd 
er gezegd. Daarom moet er meer in
formatie komen en moet de bevolking 
van de lage landen bij de zee warm 
gemaakt worden voor die idee, zo 
werd er duidelijk gesteld. Ook het 
verschil in opvattingen, zeden, ge
woonten en de politieke situatie in 
beide delen van het Nederlandse taal
gebied zou als een rem werken op een 
versnelde toenadering. Dat kan natuur
lijk niet ontkend worden. Maar de in
tegratie tussen Noord en Zuid kan ze
ker niet betekenen dat het de bedoe
ling is de eigen « Identiteit » van 
Vlaanderen en de vele verschillen die 
de Noord-Nederlandse gemeenschap 
zelf kenmerken, weg te cijferen. Echte 
samenwerking bestaat er juist in bin
nen hetzelfde taalgebied een dialoog 
tot stand te brengen tussen de vele 
opvattingen die er leven, zonder de 
eigen kulturele identiteit te moeten 
opgeven. Er is ook het ingewikkelde 
karakter van onze westerse technolo
gische samenleving, waarin het moei
lijk is een aantal fundamentele waar
den als taal en kuituur te doen erken
nen als maatschappelijke beginsels 
waarop een gemeenschap tenslotte 
steunt. Samen met de kuituur is de 
integratiegedachte in de rand van de 
maatschappelijke en politieke proble
matiek terechtgekomen. De overheid 
die hoofdzakelijk ekonomisch denkt, 
krijgt het dan gemakkelijk of maakt 
het zich gemakkelijk en wendt die 
marginaliteit van het sociaal-kul-
turele aan om er weinig te moeten 
aan doen. Alles wat met taal en volk 
te maken heeft, wordt weggeduwd en 
als niet relevant beschouwd. Dat geldt 
in grote mate voor de hele welzijns-
problematiek waarvan het sociaal-kul-
turele de grondslag vormt. 

NOORD EN ZUID : 
GEEN BELEIDSPUNT 

Zonder blikken of blozen werd te Bre
da door de hoogste topambtenaren 
toegegeven dat de Noord-Zuid-integra-
tie zelden een beleidspunt was zowel 
voor de regering als het parlement. 
Er werd zelfs gezegd, — het klonk 
bijna als een verwijt, — dat de kultu
rele sektor te weinig weerstand biedt, 
te week is : « De kuituur moet politiek 
hard gemaakt worden », zei een voor
aanstaande Nederlander. Een Neder
lands politikus beweerde voorts dat 
het Nederlandse volk geen kultureel 
zelfbewustzijn had en dat het onder
wijs daar grotendeels schuld voor 
draagt, omdat het vrijwel niets onder
neemt om het besef van de eigen 
volkse waarden bij de jongeren in te 
planten. Het Algemeen Nederlands 
Verbond beklemtoont vooral het ge
brek aan doorzichtige strukturen in het 
beleid, wat ten dele voortvloeit uit 
hmdernissen die van rechtskundige 
aard zijn en ook uit het feit dat de 
overheid in beide landen zich op dat 
gebied nooit erg aktief betoonde. Je 
kan je tenslotte afvragen of zowel in 
Belgiè als in Nederland de politieke 
wil aanwezig is om tot een nauwere 
samenhang tussen Nederland en Vlaan
deren te komen. 

EEN VLAAMS 
OF BELGISCH HUIS ? 

In Nederland en zelfs in nederlands-
talige Belgische officiële kringen be
staat er een soort huiver of terughou
dendheid tegenover het woord Vlaams, 
als het erom gaat in een officiële 
tekst over de samenwerking tussen 
Noord en Zuid te spreken. Bij voor
beeld : er kwam reaktie, zowel aan 
onverdacht Vlaamse als aan Nederland
se zijde, toen in een slotresolutle van 
het Algemeen Nederlands Verbond 
sprake was van de kulturele samen
werking tussen Nederland en Vlaande
ren. Ook voor sommige Vlamingen was 
dat • Vlaanderen » er te veel. Dat 
moest zoiets worden als « de neder-
landstalige kultuurgemeenschap van 
België ». Nog een veel krasser voor
beeld : op 4 februari 1975 werd op een 
bijeenkomst van het ministerkomitee 
te Den Haag beslist in Brussel een 
Nederlands huis op te richten. Maar 
wat moet er dan in Amsterdam komen? 
Een Belgisch huis ? Een Vlaams huis ? 
Een huis ter verspreiding van de neder-
landstalige kuituur van België ? Het 
gaat natuurlijk niet alleen om een ter
minologie, maar wel om de funderin
gen zelf waarop het beleid van de kul
turele samenwerking tussen Vlaande-
deren en Nederland moet gevestigd 
zijn. Nederland zegt dat het zich niet 
kan mengen in de opvattingen die 
daarover in België bestaan. De Belgen 
zo zeggen zij, moeten hun eigen be
leid terzake bepalen. Zo luidt het al
thans in regeringskringen. De Neder
landers zijn immers ook in Wallonië 
geïnteresseerd. Zij willen met hun kui
tuur ook in het franstalige België uit
stralen. Dat is eveneens vanuit een 
Vlaams standpunt belangrijk. Kortom 
voor officieel Nederland is België Bel
gië en niet alleen maar Vlaanderen. 
Nu ziet het Algemeen Nederlands 
Verbond In de kulturele autonomie 
van Vlaanderen een kans om tot een 
nieuwe aanpak van de kulturele inte
gratie tussen Noord en Zuid te ko
men. Daartoe stelde het een kernach
tige nota op waarin de hele problema
tiek nog eens opnieuw bekeken wordt 
en waarin sterk gepleit wordt voor 
een stevige bestuurlijke apparatuur 
die belast zou worden met het uit
werken van een beleid en die ook voor 
de uitvoering van dat beleid zou in
staan. Het Verbond is ervan overtuigd 
dat de Nederlandse Kultuurraad aan 
het integratiebeleid nieuwe inhoud en 
vorm kan geven. 

AFHANKELIJK VAN BRUSSEL 

Op dit ogenblik echter, dit wil zeggen 
in de huidige stand van de wetgeving 
in België, is de Nederlandse Kultuur
raad niet bij machte om met Neder
land een nieuw kultureel verdrag te 
sluiten dat de integratiegedachte op 
nieuwe sporen zet. Op dat stuk blijft 
alleen het Parlement bevoegd. Zolang 
Vlaanderen niet zelfstandig is naar 
buiten, kan het geen eigen internatio
naal kultureel beleid ontwikkelen, ook 
niet met Nederland. Daarvoor blijft het 
afhankelijk van de Franstaligen. U zult 
zeggen dat dit ook voor de kulturele 
betrekkingen van de Franstaligen met 
bij voorbeeld Frankrijk geldt. In ver
schillende kulturele kringen in Wallo
nië zou men naar een hechtere aan
sluiting met Frankrijk willen gaan en 
is men van oordeel dat Vlaanderen in 
zijn kulturele betrekkingen met Neder
land al veel verder gevorderd is. Offi
cieel franstalig België is echter niet 
gewonnen voor een grotere kulturele 
toenadering met Frankrijk uit vrees 
door dat land te worden opgeslorpt. 
Bovendien heeft het franstalige Brus
sel geen eigen kulturele • identiteit », 
waardoor het weerloos is in een gro
ter Frans geheel. Ook dat is een zware 
faktor die in België de nieuwe aanpak 
van de kulturele integratie tussen 
Vlaanderen en Nederland in de weg 
staat. 

Als er nu een Nederlands huis komt 
in Brussel zal er aan de hierboven be
schreven problematiek niets verande
ren. Voor de Vlamingen in en buiten 
Brussel en voor de Nederlanders zelf 
is de vestiging van dat « huis » natuur
lijk van zeer groot belang. Maar het 
zou verkeerd zijn als tegenprestatie 
in Amsterdam een Belgisch huis op te 
richten waar alleen de franstalige en 
officiële nederlandstalige kuituur van 
België zou verspreid worden. Dan komt 
er van het kenbaar maken in Neder
land van de eigen Vlaamse identiteit 
niets in huis. En daarvoor heb je een 
Vlaams huis nodig. Dat is één. Voor 
het verspreiden van de franstalige kui
tuur in Nederland dient Frankrijk zelf 
te zorgen, in overleg met de Walen 
Dat is twee. Het hoort niet aan België 
toe en uiteraard in geen enkel geval 
aan de Nederlandse Kultuurraad om on
der meer met Vlaamse centen in Am
sterdam een tegenhanger te vestigen 
van het overigens zeer verdienstelijke 
« Institut Néerlandais » te Parijs. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

(De brug over de Oosterschelde) 
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BREITNER EN ZIJN FOTO'S 
In de film « Keetje Tippel » van 
Paul Verhoeven, herleeft het Am
sterdam van de eeuwwisseling, 
het Amsterdam dat ook de be
kende (beroemde ?) schilder-foto-
graaf George H. Breitner heeft ge
schilderd, niet alleen als klassiek 
stadsgezicht doch ook als plaats 
van het « volle leven » met zijn 
voorbijgangers en zijn langgerekte 
en in nauwe keurslijven gestopte 
vrouwen (niet allen waren prosti
tuees of demi-mondaines, al had 
Breitner er wel een zwak voor). 
Breitner schilderde echter ook de 
bouwputten in de rumoerige en 
van aktiviteit bruisende Amstel-
stad, zonder « zijn » paarden te 
vergeten, zowel het als een schim 
uit de duisternis opduikende afge
tobde mijnpaard, als het trekpaard 
voor de stadstram of voor de 
bouwwerf : beelden van het tot 
lastdier gedegradeerde « edel 
ros » (alleen in de schilderstuk
ken met bereden artillerie of 
lichte ruiterij van het Nederland
se leger schildert Breitner het 
paard in zijn glorie en niet in 
zijn degradatie). Meewarig zijn 
trouwens sommige Amsterdamse 
stadszichten van Breitner of zijn 
het de genrestukken met Geesje 
Kwak, de naam van het jonge 
meisje dat voor hem poseerde 
voor de bekende serie met de 
kimono. 

Breitner is een bekende naam in 
de schilderi<unst van de Lage Lan
den (hij exposeerde o.a. te Ant
werpen) rond de eeuwwisseling. 
Hij is een tiaive impressionist, die 
echter het voor de Nederlandse 
schilderkunst tipische naturalis
me niet kan vergeten. Een krach
tige poot, die niet spaarzaam om
gaat met de hoeveelheid verf doch 
wel van lieverlede een zeer sober 
palet huldigt (sommige schilde
rijen zijn met amper vier kleuren 
geschilderd, wat echter veel meer 
schakeringen toelaat, zeker bij 
iemand die het vak volledig onder 
de knie heeft), een uitermate 
alert waarnemer van natuur, straat 
van de mensen in rust of ahw be
trapt op een instantanee, een 
« filosoof » ten slotte van het le
ven zoals het zich aan ons voor
doet in een voortdurende veran
dering. 

Het heeft ons niet verbaasd, te 
vernemen dat Breitner een foto
graaf was. Hij was dat niet alleen 
in funktie van zijn schilderkunst 
— hoewel hij veel stadsgezichten, 
bouwwerven, straatscenes, ate-
liermodellen enz. fotografeerde, 
omwille van de exakte ikonografie 
in zijn schilderijen, zodat de foto 
op de duur de schets of tekening 
verving — hij was dat ook in 
funktie van de fotografie zelf. 

Het volstaat om het in 1974 ver
schenen werk van A.B. Osterhold 
« Breitner en zijn foto's » te 
doorbladeren om vast te stellen 
dat Breitner niet alleen een knap 
schilder, maar ook een knap fo
tograaf is geweest. Op het einde 
van de vorige eeuw was het ma
ken van een foto nog een gebeur
tenis, een nieuwigheid, die niet 
iedereen zich kon veroorloven. 
Nog unieker was de man die fo
tografeerde. Niet alleen was foto
graferen een peperdure aangele

genheid (Breitner stak zich er
voor in de schuld, ook al verdien
de hij royaal aan zijn schilder
kunst) er was maar een zeer be
perkt afzetgebied. In Breitners 
tijd was fotografie een dure lief
hebberij. En toch vond ze haar 
kunstenaars, o.w. Breitner, die 
gerust de vergelijking mag door
staan met de grote voorlopers 
van de fotografie in Europa en 
Amerika. 
Breitners foto's worden in onder
havig boek van Osterhold gere
produceerd in die lichtbruine tint, 
die een van de elementen van de 
bekoorlijke charme van oude fo
to's is. In Breitners nalatenschap 
werd een album van 250 foto's ge. 
vonden, vermoedelijk door de au
teur zelf geselektioneerd uit ca 
2.500 stuks, w.o. zeer veel stads
gezichten, die de auteur echter 
vergat te situeren. Op het laatst 
van zijn karrière schilderde Breit
ner trouwens zoveel «Amsterdam
se kasseien » dat hij in herhaling 
verviel, net als bvb de bejaarde 
Renoir, die « kilo's vrouwenvlees 
te veel schilderde ». (Osterhold). 
Breitner blijkt het fotograferen 
vaak aan het toeval te hebben 
overgelaten, wat de spontaniteit 
van vele van zijn foto's verklaart. 
Ook de sfeeroproeping is in som
mige foto's, die dan toch 
« slechts als geheugensteuntjes 
bedoeld waren », merkwaardig : 
de beweging van een paar gaande 
mensen in een halfverlichte straat 
of de weemoedige uitdrukking van 
een jong meisje, of nog de sobere 
genrefoto's — in hun soberheid 
even overtuigend als Breitners 
beste « sintetische » schilderijen. 
Breitners fotografie is trouwens 
zeer plastisch en of ze nu als ge
heugensteuntje bedoeld waren of 
niet, vele van de in dit kijkboek 

gereproduceerde foto's zijn niet 
alleen dokumentair belangrijk 
doch zijn ook estetisch volwaardi
ge kunstwerken met een behoor
lijke licht- en schaduwverdeling, 
warme lichtaksenten (bvb de 
Prinsengracht vanuit diverse hoe
ken gezien, een instantanee van 
de Lindengracht (met voorbijgang
ster) ; een halve tegenlichtopna-
me in de Jordaan — een pracht-
opname — een bouwwerf met 
een wit paard en twee arbeiders 
in wit hemd : een zeer harmoni
sche foto ; caissonrijders, winter-
zichten ; straat- en seizoentone
len, ateliersfoto's met en zonder 
modellen, enz.) evenwichtige blad
verdeling, perspektief, close-up, 
aandacht voor de mens : kortom 
het volledige gamma in een tech
nische afwerking, die niet alleen 
wijst op geduld en toewijding 
maar ook op fotografische vak
kennis en reeds feeling voor de 
specifieke mogelijkheden van dit 
toen nog nieuwe medium. 
Ten slotte nog dit : zonder het 
wellicht te hebben gewild heb
ben deze foto's ook een sociale 
toets. Ze zijn duidelijk genoeg om 
ons een idee te geven van de 
sociale verhoudingen in Breitners 
tijd in een stad, die in de sociale 
ontvoogding van het Nederlandse 
volk een belangrijke rol heeft ge
speeld. 

Een boeiend boek, dat een facet 
nader belicht van het oeuvre van 
een kunstschilder, die feitelijk tot 
geen enkele richting behoorde, 
ook geen uitgesproken navolgers 
kende, maar als alleenloper een 
meer dan gewoon talent is ge
weest, (r .c). 

DE CEUZELAMBIK 
Het is nog niet gebeurd dat in de Vlaamse Toeristische Biblioteek een 
brochure aan een drank werd gewijd. Een welbepaalde drank, tipisch 
voor het Pajottenland, is wel de Geuzelambik. En vermits de gastrono
mie ook tot het toerisme behoort, heeft Marcel Franssens, hoofdbe
stuurslid van de VTB, uit Halle, de brochure met bovenstaande t i tel, 
nr 181 in de reeks, geschreven. 
Er wordt naar historische bescheiden verwezen ; het verschil tussen 
lambik en de hopbieren wordt nader toegelicht. Ten slotte vernemen 
we het wetenswaardigste over het brouwen, o.a. de grote verhouding 
tarwe in tegenstelling met andere bieren, de (overjaarse) hop die niet 
bitter smaakt, het behandelen van de « brij », het koken, het koelen, de 
spontane en de hoofdgisting, het opslaan in vaten en ten slotte de 
wording in flessen van de beroemde geuzelambik. 
De benamingen lambik en geuzelambik zijn thans wettelijk beschermd. 
Losse nummers van de VTB-biblioteek in alle VTB-boekhandels tegen 
30 fr. per exemplaar, te verhogen met 2 fr. als over de post m«et wor
den toegezonden. Abonnement : 300 fr., voor 12 achtereenvolgende 
nummers. 

De Amsterdamse Lindengracht 
met zwierige voorbijgangers. 

A.B. Osterholt : « Breitners en 
zijn foto's », Uitgave De Arbei
derspers, Amsterdam. Gebonden: 
565 fr. 

DRAAK 

In « WIJ van 19 april jl. is in de 
bespreking van Murez' » Week
ends zonder woorden •• door FJ. 
Verdoodt verschenen met een 
draak van een zetdulvel erin I in 
de titel dan nog wel : Schrijfta
lent moet daar staan i.p.v. schrijf-
gebrek. De auteur gelieve ons 
hiervoor te verontschuldigen. 

« Je afvragen waarom je hier in Jeruzalem 
nog rondsjouwt ». 

Bernard J. Sijtsma (geb. 1939) schrijft een heel andere taal 
dan een IVIulisch of een Jan Wolkers. Zijn personages zijn 
eenvoudige mensen, ze hebben geen geld, ze wonen op 
kleine kamertjes in Amsterdam, ze zijn meestal ook erg ge
voelig, ze zijn vooral eenzaam. Ze spreken over de dagelijkse 
dingen van het leven. Er gebeuren ook geen grootse of op
hefmakende gebeurtenissen in Sijtma's novellen. De perso
nages leven naast elkaar, ook al verlangen ze naar elkaar. 
Eigenlijk is dat hun drama. Hans bij voorbeeld uit het titel
verhaal. Een jongen van buiten, is verliefd op Ton, die hij 
toevallig in een café van Winterwijk ontmoet had. Hans had 
hem onderdak verleend op zijn kamertje in Amsterdam. Er 
gebeurt niets tussen hen beiden, tot Hans Ton begint te ha
ten. Ze komen er zelfs niet toe elkaar hun gevoelens mee te 
delen, zodat hun gesprekken nooit de kern raken. Er wordt 
veel gezegd, maar er wordt nog meer verzwegen. 

In de tweede novelle Migratie gaat het om een onuitgespro
ken verhouding tussen Wieger, een Friese jongen die in Am
sterdam werk gevonden heeft op een kantoor van notarissen, 
en Mieke F., zijn hospita. Zij is op hem verliefd, maar ze kan 
dat niet laten blijken. De hele kunst van Sijtma is dat hij die 
liefde met allerlei stijlmiddelen op treffende wijze sugge
reert. Tot er een « mooie, onbekende jongeman », Mieke's 
broer, op bezoek komt, die sterke gelijkenis vertoont met het 
portret van een jongenskopje dat Wieger uit een Pools tijd
schrift geknipt had en dat nu naast het muurkastje op zijn 
kamer hing. Van bij de eerste oogopslag is hij verliefd op de 
jongen die « toevallig » ook Hans heet. Die toestand « bood 
mogelijkheden tot opwindende verwikkelingen waarin ze alle 
drie een steeds wisselende plaats innamen » : « Maar Wie
ger droomde stil zijn droom over de mooie, onbekende jonge
man » en « Mieke F. droomde haar dromen over Wieger ». 
Op de duur begint Mieke F. Wieger te haten, volgens hetzelf
de schema als in het eerste verhaal, en wenst ze hem het 
huis uit. 

HOE BERNARD |. SUISNA 
DE EENZA/MHEID BESCHRI|FT 
De eigenlijke betekenis of liever de spanning in Sijtma's no
vellen ligt in de betrekkelijk grote afstand tussen wat er ge
zegd wordt en wat er niet gezegd wordt. De auteur schildert 
met een uiterst fijn penseeltje wat er allemaal aan de opper
vlakte van het leven van zijn personages gebeurt. Aan het 
slot van elke novelle wordt hij veel eksplicieter, dan vloeit 
het hart van de personages over van gevoelens, dan krijgt 
de stijl van Sijtma een naar mijn smaak overdreven sentimen
teel karakter, dan gaat zijn subtiel realisme over in een 
overvloedige romantiek. Er wordt pas duidelijk gesproken als 
de breuk onherroepelijk is, alsof het nog nodig was een 
soort besluit te trekken uit het gebeurde : « Alléén zijn, is 
misdadig », zegt Hans in een korte « monologue intérieur », 
« De mens is er niet voor bestemd. Het is Gods bedoeling 
niet. Eenzaamheid, staat gelijk aan zinloosheid. Dit zinloze 
kan alleen maar verdwijnen, als er iemand is waar je je aan 
kunt wijden. Je leeft, omdat die iemand leeft ». Ook de novel
le Migratie eindigt op dezelfde toon : « Ik huil omdat ik al
leen ben », mompelde Wieger. Ook Mieke F. begon te huilen, 
« iets wat ze lang niet had gedaan ». 

In het dagelijks doen en laten ligt er een bepaalde psychische 
spanning op de personages, ze staan tegenover elkaar in een 
strakke verhouding, al laten ze dat zo min mogelijk blijken. 
Ze willen gewoon zijn. Toch zijn ze het niet. Die spanning 
strekt zich uit tot hun hele stoffelijke omgeving, tot de voor
werpen die hen omringen : bij voorbeeld het portret van het 
Joodse jongetje. Tons aansteker, het « dikke boek » waarin 
Mieke F. elke avond zit te lezen. Tons kamertje in Winterwijk 
lag opgestapeld met voorwerpen. 

Sijtma herleidt de wereld tot de eng besloten en konkrete 
werkelijkheid van enkele eenvoudige mensen uit het onper
soonlijke Amsterdam. Hij betracht de uiterste eenvoud om 
te laten zien hoe moeilijk de mensen het hebben, hoe ge
spannen en onbevredigd hun gevoelsleven wel is, hoe een
zaam ze zijn en machteloos in het hedendaagse wereldbestel. 
De personages hebben moeite om zichzelf terug te vinden, 
ze begrijpen hun omgeving niet meer : « Pas nu drong het tot 
Wieger door hoe zenuwachtig hij wel was. Dit was waanzin. 
Woorden, gebaren kregen een betekenis die ze volstrekt niet 
hadden. Er was niets bijzonders aan de hand. Alles was dood
normaal. Ze hadden gegeten, koffie gedronken en wat ge
praat. Alles wat bij normale, beschaafde mensen gebruikelijk 
was. Nu zaten ze in hun kamer en luisterden naar een radio
programma dat zij hadden gekozen. Wolfgang Amadeus Mo
zart ». Een ander spanningsveld wordt geschapen door de 
tegenstelling tussen het dorpsleven, waaruit de personages 
komen, en de grote anonieme, overrompelende stad : • Ik 
hoor helemaal niet in de stad », zegt Hans, « Ik zou ergens 
heel stil buiten moeten wonen ». Ook Wieger kent dat gevoel, 
maar wil er niet aan toegeven. 

Met de twee novellen uit Een jongen van buiten laat Sijtsma 
duidelijk zien hoe vele jongeren met hun gevoel verbonden 
blijven met de romantiek van het leven, maar daar geen blijf 
mee weten in de moderne wereld. Dat is de spanning tussen 
romantiek en realisme. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Bernard J. Sijtsma, « Een jongen van buiten », Amsterdam, 
De Harmonie, 153 biz. 

3 MEI 1975 WIJ 17 



ldilTI9CH B€KeK91 

JOHAN VERMINNEN 

TOPARTIEST ! 

Vooreerst een verdiende pluim 
voor sedert twee seizoenen 
Vlaanderen's topchansonnier Jo-
han Verminnen, die er onlangs in 
slaagde drie dagen in de Brus
selse Beursschouwburg sukses-
vol op te treden. Meteen stelde 
hij dan ook zijn derde en zeer 
muzikale elpee voor. Hij kreeg 
uit de handen van Omroep Bra
bant producer Guido Cassiman 
de Billboard-trofee, dat jaarlijks 
geschonken wordt door het be
kende muziekvakblad aan de bes
te artiest van elk land. Zijn op
treden, begeleid door de studio-
musici die ook zijn vaste groep 
is, met namen als Koen De Bruy-
ne aan de piano, Yvan de Souter 
aan de bas, de talentvolle Nick 
Roland aan de gitaar en Firmin 
Timmermans aan de drums, was 
artistiek af en hij bewijst als 
chansonnier nu ook internatio
naal op peil te zijn. Hij blijft 
trouwens niet bij de pakken zit
ten en kijkt oogluikend naar onze 
Noorder- en zuiderburen, en zong 

dan ook speciaal een verzamel-
elpee van zijn beste nummers in, 
dat hij bij het volgend Festival 
van Spa aan het publiek zal voor
stellen. Zijn nieuwe plaat is een 
juweeltje van muzikaal sterk ge
varieerde nummers, en hoewel 
de invloed van Koen de Bruyne 
als arrangeur en pianist soms 
wat iets te veel op de voorgrond 
komt, evenaart ze evenwel kwa
litatief zijn tweede album, dat 
meer in folkrock-stijl door Ray
mond van het Groenewoud werd 
beïnvloed. Echte uitschieters zijn 
er niet bij, daar het peil zeer 
degelijk is, doch vermeldenswaar
dig zijn voor de zachtere num
mers zeker zijn fijngevoelig 
« Tinneke » en ook « Martijn », 
terwijl hij het met «een nieuwe 
dag », de nieuwe versie van « ze 
singt van nana » en ook de vraag 
« waar ben j i j » enorm goed 
doet. Soms overdrijft hij wat bij 
de uitspraak de eind-n wegens 
de Brabantse invloed, maar al 
bij al is deze Jean Kluger en De 
Bruyne-produktie van een in Vlaan
deren eerder nooit gezien en ge
hoord gehalte. (Biram 64.50-916-
stereo en mono). 

De Gentse danseres en koreogra-
fe Jetty Roels verzorgt op 4 en 
6 mei, samen met een 5-tal van 
haar leerlingen, een avondvul
lend dansprogramma in het Are
na Teater in haar geboortestad. 
Dit programma bestaat uit 5 ver
schillende nummers, waaronder 
een koreografische benadering 
van het begrip dood op muziek 
van Schubert en een vrij lang 
« Pierrot et Colombine », num
mer op muziek van Eric Satie. 
Verder dansen op partituren van 
Locatelli, Mahler en de eigen
tijdse Vlaamse toondichter Em
manuel Verweerst (op wiens mu
ziek Jetty Roels reeds eerder te 
Knokke een ballet in kreatie 
bracht). 
Jetty Roels (27) genoot zowel een 
klassieke als moderne dansoplei

ding. Daarnaast volgde zij lessen 
bij de Parijse mime-grootmeester 
Etienne Decroux en leerde zij 
tijdens twee maandenlange ver
blijven in Madras de techniek 
van de traditionele barathana-
tyam-dans die in Indië nog steeds 
aktueel is. Op dit gebied van de 
moderne dans, werd zij vooral 
beïnvloed door Laban en Marthe 
Graham (bij wie zij in juli van 
dit jaar dansstage zal volgen). 
Omwille van haar absolute en 
idealistische benadering van het 
fenomeen dans kreeg zij een lau-
reate-beurs van de Stichting Roe
ping. Te Gent, in het historische 
Patershol-Pand, leidt zij een klei
ne, voornamelijk op kamerdans 
ingestelde balletgroep van leer
lingen, die zij van eigen koreo-
grafieën voorziet. 

ERIC CLAPTON 

Naast Jeff Beck, geprezen als de 
beste gitarist in Engeland, heeft 
Eric Clapton met een tweede el
pee de verwachtingen als solo
artiest niet kunnen inlossen. Zijn 
eerste plaat « 461 Ocean boule
vard » was een der vijf beste pro-
dukties die vorig jaar versche
nen wegens de opbouw van de 
nummers, vooral op de eerste 
zijde, en zijn muzikaal gewijzig
de maar fijngebrachte reggae-
sti j l , die echter door zijn vroe
gere « blanke blues - fans niet 
eenstemmig werd .gewaardeerd. 
Clapton ging echter onverstoor
baar verder en vond rust en le
vensvreugde na de wat overroe-
pen Yardbirds en zijn zware opop-
eksperimenten. 
Terwijl zijn vriend en bassist 
Jack Bruce na Graham Bond, 
Manfred Mann, de bluespaus 
John Mayall en ook Cream nu 
een nieuwe formatie samen met 
ex-Rolhng Stone Mick Taylor, nu 
op de zware koncerttoer gaat, 
blijft Clapton het houden bij een
voud en fijngevoeligheid, en aar
zelde zelfs niet een versie te 
brengen van de gospelsong 
« Swing low, sweet chariot », 
dat alleen reeds op singelplaat
je met op de achterzijde « pretty 
blue eyes » echt de moeite 
waard is. (ROO 2090.158). De el
pee zelf is behalve deze twee 
nummers zeer rustig van opvat
ting, en reeds bij het eerste num
mer is de gospel (« Jesus' co
ming back •) aan het woord. 
Van blues naar soulmuziek is 
maar een stap en in « Littel Ra
chel » en volgende nummers 
overheerst deze sti j l , op een 
echter niet overtuigende wijze. 
De flipzijde zet in met een Clap-
ton-waardige «singing the blues», 
met uitfreakende gitaarsolo, die 
even terugkomt in « High » en 
het mooie melodieuse en tek
stueel introverte « Opposities » 
(2479.132-RSO). 

Elton John is een van die men
sen die het (vooral financieel) 
beneden zijn waardigheid acht, 
van in Europa te koncerteren, en 
zelfs als geboren Brit heeft hij 
geen skrupules, zich enkel te 
koncentreren op de States, waar 
hij met regelmaat toert en prak
tisch woont. Vorige maand was 
hij echter even weer in het Lon
don's uitverkochte S u n d o w n 
Theatre voor twee optredens, en 
op een kleine twee jaar ti jd is 
liij een der grote meest betaalde 
tieneridolen geworden. Deel van 
zijn gimmick zijn de glitterpakjes 
en vooral de honderden verschei
dene modellen van brillen die 
hem bekend maakten. Zijn mu
ziek is ondanks vele kritiek van 
hoog gehalte en zijn opleiding als 
klassiek pianist is hier niet 
vreemd aan. Een «greatest hits»-
plaat geeft voor zij die hem niet 
kennen, een mooi overzicht van 
wat hij tot nogtoe presteerde, 
hoewel enkele van zijn beste 
nummers zoals « country com
fort » zeker ontbreken. 
Maar deze originele opnamen 
van nummers als « your song », 
het fijne « Daniel », het keihar
de « Saturday night... » en « Cro
codile rock » en ook zijn per
soonlijke uitverkoren « candle in 
the wind » maken van een meest
al ondergewaardeerde verzamel-
plaat een geschenk ! 

(CBS-DJLP-H442) 
Serglus 

25 mei 1975 

VLAAMSE KUNST 
17e EEUW IN SPANJE 

Aanstaande woensdag wordt in 
het Museum voor Oude Kunst te 
Brussel een merkwaardige ten
toonstelling geopend, nl. Vlaamse 
schilderkunst van de 17e eeuw 
uit Spaans openbaar doch ook 
partikulier bezit. Tijdens een 
perskonferentie, in aanwezigheid 
van de Spaanse ambassadeur, 
hebben konservator Roberts-Jo
nes en adjunktkonservator Brau-
wers deze manifestatie nader 
toegelicht. 
Er zullen werken te zien zijn van 
o.a. Jan Bruegel de Oude, Gas-
pard De Crayer, Antoon Van 
Dijck, Jan Feyt, Joos de Momper, 
de Jonge, P.P. Rubens, D. Se-
ghers, P. Snayers, Frans Snyders, 
David Teniers de Jonge e.a. 
De portretten van de aartsherto
gen Albrecht en Isabella van Ru
bens en Teniers de Jonge, of van 
Keizer Karel en keizerin Isabella, 
en van Filips IV, zullen zeker in 
de kijker lopen. Verder een reeks 
landschappen, stillevens en gen
restukken. Vele van die werken 
worden thans voor het eerst 
sinds lange tijd openbaar tentoon
gesteld, omdat ze meestal in 
moeilijk toegankelijke Spaanse 
partikuliere verzamelingen zijn of 
deel uitmaken van minder geken
de kollekties van het Madrileen-
se Prado. 
Het is feitelijk kunst uit de tijd 

De H. Hieronimus 
door Anton Van Dyck 

van Albrecht en Isabella, die 
trouwens grote kunstverzame
laars waren, getuige daarvan en
kele thans tentoongestelde wer
ken. We komen er nog nader op 
terug, (r.c.) 
Van 7 mei tot 13 juli 1975, Mu
seum voor Oude Kunst, Regent
schapstraat (verlenging van Ko
ningsstraat en Koningsplein) da
gelijks van 10 tot 17 u. behalve 
's maandags. Toegang 50 fr. (hal
ve prijs voor studenten en kun
stenaars). Katalogus : 200 fr. In
lichtingen te l . 02/513.96.30 of Mi
nisterie Nederlandse Kuituur, te l . 
02/735.61.40, Toestel nr 355 of 
357. 

OF BR U X L,L L E S VA LT 

38ste VLAAMS 
NATIONAAL 
ZANGFEEST 

RUBENSJAAR 1977 

Men kan niet zeggen dat het 
stadsbestuur van Antwerpen er 
niet vroeg bij is, om het Rubens
jaar 1977 niet tijdig voor te be
reiden. 
Reeds in februari van vorig jaar 
werd een e e r s t e perskon
ferentie over de voorbereiding 
belegd. Thans werden reeds 
meer konkrete plannen in dit 
verband nader toegelicht. 
De vierhonderdste verjaring van 
Rubens' geboorte (28 juni 1577) 
zal o.a. herdacht worden met een 
tentoonstelfing van 100 schilde
rijen en olie-schetsen en 50 te
keningen. Er zullen werken te 
zien zijn uit Amerika, de meeste 
west- en oosteuropese landen. 
Daarnaast worden kleine tentoon
stellingen ingericht : Rubens en 
de Barokarchitektuur (Rubens-
huis), Rubens en de boekillustra-
tie (Plantin-Moretus museum). 
Uit de schatkamers van Antwer-

pens kerken (plaats nader te be
palen). 
Verder : te Deurne. De mode in 
Rubens' t i jd, Diamantmuseum 
(Diamant in de 17e eeuw). Musea 
voor Schone Kunsten te Brussel 
(Beeldhouwkunst ten tijde van 
Rubens). Verder is een reizende 
kleurenfototentoonstelling voor
zien (reeds van midden 1976 af) 
in binnen- en buitenland, met als 
tema « Rubens in Antwerps be
zit .. Het ICC bereidt een « Hul
de van hedendaagse kunstenaars 
aan Rubens » voor. Een opera
voorstelling (vermoedelijk een 
gala-voorstelling van de Pers
bond, met een werk van Claudio 
Monteverdi) zal de muzikale om
lijsting inluiden. Een licht- en 
klankspel is voorzien met de Bor-
romeus-kerk als dekor. Verder : 
de uitgifte van een Rubens-post
zegel, reeksen kleurendia's, uit
stippelen van Rubens-wandelin
gen en een festival voor zondag-
schilders. 
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KEETJE TIPPEL 

Het duo kineast Paul Verhoeven-
producer Rob Houwer, zijn met 
« Keetje Tippel » aan hun derde 
f i lm toe. Voordien realiseerden 
ze samen « Wat zien ik ? » en 
« Turks Fruit ». Het werden kom-
merciëie suksessen, dank zij zo
vele toegevingen naar het pu
bliek toe : vulgaire seks, wc-toe-
standen» en skabreuse details 
waren schering en inslag. « Keet
je Tippel » is, met zijn kostprijs 
van 60 miljoen Bfr. even kommer-
cieel opgevat, zij het gelukkig 
met iets minder toegevingen aan 
de publieke honger naar bloot- en 
aanverwante scènes. 
« Keetje Tippel » is niet zoals de 
voorgaande films van dit duo ge
baseerd op een bestseller, maar 
op de onbekende mémoires van 
Neel Doff (1858-1942). Als kind 
van een groot Fries arbeidersge
zin volgde deze op het einde van 
de vorige eeuw de gang van tien
duizenden arme plattelanders 
naar de stad. Amsterdam blijkt 
echter niet het beloofde paradijs 
te zijn. 

Het gezin huist er in een trieste 
kelderwoning. Links en rechts 
wordt er wel wat werk gevonden, 
maar voor Neel lijkt prostitutie 
uiteindelijk de enige uitweg uit 
al die grauwe armoede. Toevallig 
ontmoet ze echter een artiesten-
groepje en ze gaat met één van 
deze vrienden, de bankbediende 
Hugo, samenwonen. Omwille van 
financiële redenen zal Hugo een 
huwelijk met de rijke dochter 
van zijn direkteur verkiezen bo
ven Keetje. 
Deze besluit dat geld de mensen 
rottig maakt en ze sluit zich aan 
bij een arbeidersbetoging. Zo 
ontmoet ze opnieuw één der an
dere artiestenvrienden, André, 
een rijke salonsocialist. En geld 
blijkt dan toch maar gelukkig te 
maken want, aldus de proloog 
van de f i lm, ze huwt met André 
en schrijft als ontwikkelde vrouw 
later haar mémoires. De fi lm be
handelt inderdaad slechts de pe
riode tussen Keetje's 16de en 
22ste jaar. Dank zij Wim Zaal, 
die haar mémoires herontdekte 
en zorgde voor de uitgave ervan 
bij Meulenhoff, weten we dat ze 
na de vroege dood van haar man, 
rijk achterbleef en ging reizen, 
o.a. naar Frankrijk, waar ze be
vriend raakte met Toulouse Lau-
trec. Ook dat ze later hertrouwde, 
in Brussel kwam wonen en plots 
begon te schrijven romans, 
maar vooral jeugdherinneringen. 
De fi lm over dit boeiend perso
nage van Keetje Tippel Is 'n rea

listische kroniek geworden met 
veel zorg voor de époquerekon-
struktie, een mooie fotografie van 
kameraman Jan de Bont, muziek 
van Rogier van Otterloo, die niet 
moet onderdoen voor Ennio Wlor-
ricone, en een puike vertolking 
van Monique Van De Ven in de 
hoofdrol. Technisch valt het dus 
allemaal best mee en staat de 
fi lm beslist op een internationaal 
niveau. 
Inhoudelijk overtuigt hij me ech
ter minder. Het duo Verhoeven-
Houwer heeft duidelijk de sociale 
tematiek niet al te diep willen 
aansnijden, iets wat nochtans 
wel voor het grijpen lag. Omwil
le van kommerciële motieven 
hebben ze het in het luchtige 
genre willen houden, met wat 
melodramatiek, wat seks- en 
bloottoestanden en een vleugje 
romantisme er bovenop. Dat alles 
verpakt in een vlot tempo dat de 
aandacht gaande houdt. Onder
tussen is reeds bewezen dat dit 
recept het zowel bij onze Noor
derburen als bij ons uitstekend 
doet, zodat de producer van dit 
tot nog toe duurste filmprodukt 
ooit in Nederland gemaakt, op 
zijn beide oren mag slapen. De 
Nederlandse filmproduktie in het 
algemeen vaart er wel bij, al
thans financieel gezien. De fi lm 
« kuituur » brandt er echter op 
een bedenkelijk laag pitje. In 
hoeverre deze Nederlandse film-
toestanden invloed hebben op 
onze eigenste Vlaamse filmpro
duktie, daarover hebben wij het 
een volgende keer. 

Hilde Dekeyser 

L'IMPORTANT 
C'EST D'AIMER 

Deze Franse produktie werd ge
realiseerd door de Poolse kineast 
Andrzej Zulawski, die behoort tot 
de zgn. derde Poolse generatie. 
Frankrijk is Zulawski's tweede 
vaderland, want hij vertoefde er 
reeds enkele jaartjes als jeugdi
ge student. In 1970 maakte hij in 
Polen zijn eerste bij ons onuit-
gebrachte langspeelfilm, « La 
troisième partie de la Nuit » 
(«Het derde deel van de nacht»), 
naar een scenario van zijn vader. 
In 1972 volgde, eveneens in Po
len, « Le Diable ». Deze prent 
werd weerhouden door de Poolse 
censuur. Zulawski aanvaardde dit 
niet en trok er de konsekwenties 
uit : hij vertrok naar Frankrijk en 
maakte daar « L'important c'est 
d'aimer ». Hij hoopt nochtans zo 
vlug mogelijk naar Polen te kun

nen terugkeren. Hij is trouwens 
nog steeds lid van de « Fflm 
Unit », geleid door Wajda, waar
binnen zijn twee eerste films 
werden gerealiseerd. 
« L'important c'est d'aimer » is 
gebaseerd op het boek « La nuit 
américaine » van Christopher 
Frank. Wegens de gelijknamige 
titel van Truffauts fi lm moest 
Zulawski naar een andere titel 
uitkijken. Zijn voorstel was « La 
Merci » — de genade, het erbar
men —, een titel die in elk ge
val beter de inhoud dekt dan het 
kommerciële « L'important c'est 
d'aimer ». 
Het is Zulawski niet zozeer te 
doen om de inhoud van het boek 
van Ch. Frank (die zelf instond 
voor scenario en dialogen van de 
fi lm), wel om de sfeer en de 
geest van dit werk waarin hij iets 
terugvond van zijn eigen ideeën 
over de beschavingskrisis waar
in wi j ons volgens de kineast 
bevinden : men heeft geen ideo
logieën en geen religies meer, 
men durft geen kleur meer be
kennen, men verkeert in de on
mogelijkheid om echt te « zijn ». 
Het banaal verhaaltje is dus niet 
zo belangrijk maar wel de manier 
waarop Zulawski dit in beeld 
brengt. 
Er zijn drie hoofdpersonages : 
Nadine (Romy Schneider), Ja
cques (J. Dutronc) en Servais 
(Fabio Testi). Nadine is een mis
lukte aktrice die haar talent moet 
prostitueren om in leven te blij
ven en die een aantal jaren gele
den door Jacques gered werd 
van de morele ondergang. Ja
cques is een zwakkeling die ach
ter een ironische en onverschil
ligheid voorwendende fagade een 
overgevoelig en getormenteerd 
innerlijk verbergt. 
Servais is een porno-fotograaf 
die voor Nadine een echte liefde 
opvat. 
In de marge van deze drie hoofd
personages bewegen zich een 
aantal nevenpersonages die stuk 
voor stuk even grote mislukkelin
gen zijn : een alkoholieker, een 
drugverslaafde, een homofiele 
akteur, een travestiet-regisseur, 
een producer van pornofilms 
voor wie geweld nog het enig 
overblijvende middel is om zich 
te doen gelden, enz. Allen samen 
vormen zij een parade van men
selijke zwakheden, lafheden, ang
sten en bloedige wreedheden. 
Het zijn mensen zonder toe
komst, zonder moraal, zonder il
lusies. En net zoals Servais in de 
film tuurt Zulawski als een soort 
voyeur in deze poel van sombere 
ellende. Zijn beelden, aaneenge
regen tot door een innerlijke dra
matiek verbonden sekwenties, 
zijn zovele met razernij verfilm
de mokerslagen naar de kijker 
toe. Zulawski wil de kijker on
derdompelen in deze hel van 

Keetje Tippel 

menselijke verscheurdheid en ge
tormenteerdheid en deze hier
door, via schokeffekten, loswe
ken uit zijn letargie. De vraag is 
echter in hoeverre de kijker uit 
deze onderdompeling de vaag 
moraliserende konklusies wil en 
kan trekken die Zulawski met zijn 
fi lm beoogt. En in hoever hij zich 
überhaupt wil laten meesleuren 
doorheen deze Danteske hel, be
volkt met ten ondergang ge
doemde menselijke wrakstukken. 
Bovendien gaat Zulawski's fi lm 
mank aan ongeloofwaardigheid, 
doordat hij bewust iedere psy
chologische uitdieping afwijst 
De personages en hun innerlijke 
drijfverpn (bvb. deze voor Ja
cques' zelfmoord) blijven hier
door in een vage, verwarrende 
duisternis hangen. 
Toch moet je bij het zien van 
deze fi lm bewondering opbren
gen voor Zulawski's heel persoon
lijke manier van filmen. Zijn ex
treme stilering, het somber kleu
renpalet, de agressieve muziek, 
het barokke en morbiede dekor 
en de overdadige teatraliteit doen 
denken aan antieke noodlotstra

gedies. Zulawski zelf brengt 
trouwens, met de opvoering van 
• Richard lil » in de fi lm, een 
openlijke referentie aan naar het 
Shakespeariaanse drama. Zijn 
film is een schoolvoorbeeld van 
surrealistische, patetische tra
giek, gegoten in een agressieve, 
barokke sti j l . 
Zulawski weet bovendien zijn ak-
teurs tot topprestaties te bren
gen. Zeker is dit hier het geval 
met Romy Schneider en voor J. 
Dutronc betekent dit werk wel
licht de definitiev» doorbraak in 
de filmwereld. 
Is « L'important c'est d'aimer » 
naar zijn vormgeving een fasci
nerend werkstuk, dan is hij in
houdelijk echter zo deprimerend 
dat je afwerende reaktie op al dit 
pessimisme het mogelijks haalt 
op je bewondering voor Zulaws
ki's onmiskenbaar kineastisch ta
lent. Maar misschien moest Zu
lawski zich afreageren omwille 
van zijn moeilijkheden met « Le 
Diable » en mogen we de vol
gende keer een konstruktievere 
inhoud verwachten ? 

Hilde Dekeyser 

Jacques Dutronc en Romy Schneider 

Zaterdag 3 mei — RTB 
THE SCALPHUNTERS (1968) 
Door de relaties tussen een natuurgebonden blanke woudloper en een 
beschaafde, geletterde negerslaaf heen, snijdt kineast Sidney Pollack 
op gedurfde en krachtige wijze het rassenvraagstuk in de VS aan. De 
toon van het blijspel en die van het Wild-West-avontuur zijn knap in 
mekaar verweven. Zowel de akteursprestaties (Burt Lancaster, Ossie 
Davies), als het stuntwerk, de kameravoering als de bouw getuigen 
van Pollacks bedrevenheid. Een goede western. 
l\Aaandag 5 mei — BRT 
ALLE TURKEN HETEN ALI (Angst essen Seele auf) 
Film van de jonge Duitse kineast Rainer Werner Fassbinder. Het is een 
f i lm over intolerantie, dit niet alleen t.o.v. een gastarbeider, maar even
zeer t.o.v. een oudere vrouw die een verhouding heeft met een jonge 
man. Overkoepelend gezien is het een f i lm over intolerantie in onze 
maatschappij t.o.v. de liefde, van de wereld van gevoelens, waarin het 
individu geen vrijheid wordt gegund. Het is een direkte en genuanceer
de film die tegelijk koel én betrokken, simpel-naïef én intelligent over
komt. 
l\Aaandag 5 mei — RTB 
LES HOMMES CONTRE (Uomini contro) (1970) 
Aanklacht tegen de absurditeit van de oorlog door de Italiaanse kineast 
Francesco Rosi. De doeltreffende, boeiende en humanistische bood
schap is in een verzorgde, zuivere, realistische en zeer persoonlijke 
kinematografische stijl gegoten. Met Gian Maria Volonté, Alain Cuny, 
Mark Frechette, e.a. 
Donderdag 8 mei — RTB 
LE DETECTIVE (The Detective) (1968) 
Op vakkundige wijze wordt het politie-onderzoek rond een moord gede
tailleerd weergegeven. De man die het onderzoek leidt moet kiezen 
tussen rechtvaardigheid en korruptie, tussen eerlijkheid en promotie. 
Hij ontvlucht zijn verantwoordelijkheid niet, maar zijn besluit wordt 
hem gegeven door een diepe walg voor een korrupte maatschappij. 
Nadrukkelijke weergave van het homofielenmilieu en een overladen-
heid waardoor de film zijn schokeffekt verliest. Desondanks is dit een 
Interessante maar kontroversiële film van Gordon Douglas. Met in de 
hoofdrol een « fi lm »-kreatie van Frank Sinatra die er zijn mag. 
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DIE VAN ONS 

Rond het drama van Montjuich, 
hebben twee landgenoten van ons 
zich nog maar eens op bijzonder 
pijnlijke wijze interessant ge
maakt. De eerste was een • offi-
sjel », P. Ugueux, die het natuur
lijk weer best wist en verklaarde 
dat de omloop wel niet veilig is 
maar dat er toch kan gereden 
worden — uitleg van mijn klak 
die niksmendalle betekent —. En 
de tweede is ons nationaal idool 
Jaak Ickx, aan wie ooit een na
tionale sporttrofee werd verspild, 
die het niet nodig vond solidair 
te zijn met de anderen, en van 
het begin af wèl bereid was te 
trainen en te koersen. Hoewel 
hij daags na het ongeval onnozel 
kwam vertellen dat Fittipaldi, de 
man die alle bedreigingen ten 
spijt weigerde te starten, gelijk 
had. Voor wie neemt mosjeu Jaak 
de TV-kijkers ? En zichzelf ? 

GROOT ALARM 

Men herinnert zich dat België 
zich kandidaat stelde voor de or
ganisatie van de eindronde van 
wereldkampioenschappen voet-
balstampen 1978, in de veronder
stelling dat Argentinië (reeds 
lang aangeduid) te arm zou blij
ken om voor de nodige stadions, 
hotels en bijhorigheden te zor
gen. Maar het werd een foef. 
Argentmië zal wel degelijk de 
eindronde organiseren. 
In gazetten als « Les Sports » 
verschijnen nu alarmerende be
richten over het ontbreken van 
voldoende grote stadions, en van 
hotelakkomodatie. Als de vrees 
gegrond mocht blijken, dan ziet 
het er naar uit dat heel wat voet-
baleksperten van de pers minder 
graag naar Argentinië zullen ver
trekken dan verleden jaar naar 
Duitsland, waar, naar de mode 
van het land, kwistig met geld 
werd gezwierd. 

GOED BEGIN 

Zij hadden geprotesteerd dat de 
omloop niet veilig genoeg was, 
en een paar renners hadden het 
vrijwillig zo geflikt, dat zij zo 
een beetje • op hun sloefen » 
achteraan konden rijden, maar 
uiteindelijk was de « Grrrote prijs 
van Spanje » dan toch gestart te 
Montjuich. Terloops, onze Ickx 
had blijkbaar niets gemerkt van 
mogelijke gevaren I In de 25ste 
ronde Is het dan gebeurd : een 
paar wagens zijn door de afslui
ting heen gegaan en in het pu
bliek terecht gekomen. Resul
taat : vijf doden en een twaalf
tal zwaar gekwetsten. 

Kommentaar hoeft er wel niet 
bij : de lezer kent ons standpunt. 
Wij hebben wél de pretentie ons 
af te vragen of het wel zéker is 
dat het zotteken achter dit 
schrijfmachine zit, en de welden-
kenden op de omlopen. 

BIJNA AFGELOPEN 

Het voetbalkampioenschap zit er 
ook bijna op. In eerste en tweede 
afdeling zijn de kampioenen ge
kend : in eerste Erweedeejem — 
ontegensprekelijk de beste ploeg 
dit jaar — en in tweede Racing 
Mechelen — even ontegenspre
kelijk met grote problemen te
gen volgend jaar —. Wie daalt 
naar tweede is nog niet uitge
maakt, wie opklimt, met Racing 
Mechelen, naar eerste evenmin. 
Anderlecht — volgens ons op de 
tweede plaats hoog boven zijn 
stand en heel wat verplicht aan 
de arbiters — kan een deelname 
aan een Europese kompetitie niet 
mislopen (als Antwerp de beker 
wint, speelt Anderlecht de UEFA-
beker), en voor de UEFA-beker 
maken Antwerpen en Brugge de 
beste kansen. Het enige element 
van spanning kan nog daarin zit
ten dat Antwerp RWDM klopt In 
de halve finales van de beker-
kompetitie. 

RWDM-trainer Week weet met 
zijn vreugde geen blijf ! 

GOEDE BESLISSING 

Onze vriend Braems verdwi^t 
dus bij Anderlecht. Wij denken in 
alle bescheidenheid dat het nriet 
hem bij Anderlecht precies ver
lopen is zoals wij het twee jaar 
geleden, toen hij in nogal gekke 
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omstandigheden bij Anderlecht 
kwam, verwachtten. Braems lijkt 
ons een prima trainer voor een 
klub die niet lijdt aan de vedet-
jesziekte, maar lijkt ons — nog — 
ongeschikt (zoals de meeste goe
de trainers trouwens) voor het 
« geval » Anderlecht. De « mau-
ve-et-blanc «-supporter die ons 
zei dat Braems « den boer » uit
hing willen wij toch zeggen dat 
weinig trainers in de gegeven 
omstandigheden zouden hebben 
kunnen klaarspelen wat Urbain 
klaarspeelde. En dat Anderlecht, 
waar ze Braems op hun weg ont
moeten volgend seizoen, het niet 
gemakkelijk zal hebben. En als 
wij mogen besluiten met een per
soonlijke mening : weggaan Is 
voor Braems een zekere stap in 
de richting van het herstellen 
van de fout — afgezien van het 
financiële aspekt — die hij be
ging door bij Anderlecht te ko
men. Zo'n klub Is niks voor hem. 

ZEVER 

In de « Gazet van Antwerpen » 
lezen wij dat Monne Goethals 
Pol Van Himst niet opstelt tegen 
Nederland omdat hij Pol te goed 
vindt om op de bank te zitten, en 
in « Les Sports » omdat hij Pol 
het •• affront » niet wil aandoen 
van door de Antwrpenaars (de 
match gaat door in Antwerpen) 
uitgejouwd te worden. Wij ne
men aan dat de versie van « Les 

Sports » juister is dan die van de 
« Gazet van Antwerpen ». Van de 
Monne vinden wij twee versies 
belachelijk. En als de tweede juist 
is, vinden wij zijn uitlating tegen
over de Sinjoren vrijwel beledi
gend. Het is niet omdat het Ant
werpse publiek een beetje kri
tischer ingesteld is — een indruk 
van ons — dan het Brusselse, 
dat het een goede prestatie van 
Pol niet op prijs zou stellen. 
Kortom, wat Monne uit zijn bot
ten slaat, vinden wij eens te 
meer zever in pakskens. En een 
« nationale » trainer onwaardig. 

TE BEGEVEN JOB 

Het ogenblik is gekomen, vrien
den, om een dikke bijverdienste 
mee te pakken. Zowat alle voet-
balklubs in België zoeken een 
trainer. Dikke wedde, geen ken
nis vereist, alle onnozele praat 
au sérieux genomen, alle moge-
lijkheid om de verantwoordelijk
heid af te wentelen, geen lange 
binding, en gedurende enige tijd 
alle eerbied van bewonderaar 
(ster)s verzekerd. Natuurlijk 
vliegt men na enkele maanden 
buiten, maar de centen mag men 
meepakken. En men mag er ook 
zeker van zijn dat er ergens wel 
een andere klub Is die de vaste 
overtuiging is toegedaan dat wie 
ergens buitenvliegt, precies de 
geschikte man is. Niet aarzelen : 
meepakken. En uitleggen. 

VAN DAC 
• MAANDAG : Wat eet Merckx ? 
Merckx eet bisque de homard, 
jambon d'Ardennes, entrecöte è 
l'os en dame blanche. Het stond 
allemaal in de gazet # DINSDAG : 
Jubileum : Luc Varenne schreef 
zijn 94.647ste artikel (nou ja...) 
waarin Merckx afgeschilderd 
wordt als een supermens, en alle 
anderen als Untermenschen. Wie 
het nu nog niet gelooft... % 
WOENSDAG : De selektie voor de 
Vredeskoers door de feniksen 
van de wielerbond lijkt van aard 
om overal slaande ruzies uit te 
lokken. Zo hoort dat bij ons 
• DONDERDAG : Kween Eliza
beth van Engeland zal een per
soonlijke effort doen en aan het 
hoofd van haar man, de prins, de 
ollmpische spelen gaan openen. 
Meedoen is alles # VRIJDAG : 
In Montegnée staakten leerlingen 
omdat ze de zoldering van de 
turnzaal te laag vonden. En zo 
moesten ze alweer een uur niet 
turnen • ZATERDAG : Samen 
met een kleine duizend andere 
autovoerders werden wij van de 
openbare weg afgejaagd om een 
koers van 17 koereurs en drie 
auto's te laten passeren. Goed zo 
• ZONDAG : Slechts vijf doden 
tijdens een autokoers in Spanje. 
Inderdaad veel minder dan tijdens 
de tweede wereldoorlog. Sport Is 
vooruitgang # 

TOT DAC 

11 MEI : ZONSVERDUISTERING 
De aarde draait om de zon in 365 dagen. De gevolgde baan vormt het ekllptlkavlak. 
De maan draait om de aarde in 29 dagen. Het vlak gevormd door de baan van de 
maan om de aarde vormt met het ekliptikavfbk een hoek van ongeveer 5°. 
De snijpunten van de maanbaan met het ekliptikavlak noemt men « knopen ». Deze 
knopen beschrijven op het ekliptikavlak een cirkel (uiteraard met de afstand maan-
aarde als straal), en dit in 18 jaar. 
Eens om de 29 dagen staat de maan tussen de zon en de aarde. Wij spreken dan 
van « nieuwe maan » en zien de maan niet, omdat de door de zon verlichte zijde 
van ons is afgewend. 
Het komt regelmtig voor dat de nieuwe maan in een knoop staat, dat zon - maan -
aarde dus én in hetzelfde vlak (ekliptikavlak) én op één lijn liggen. 
Vanop op het stuk van de aarde dat, vanop de zon gezien, precies achter de maan 
gelegen is, ziet men de zon niet meer. De veel kleinere, maar veel nabijere maan-
schijf kan namelijk precies de veel grotere, maar veel verdere zonneschijf bedek
ken. Op die plaatsen op aarde beleeft men een volledige zonsverduistering. Vanop 
andere plaatsen op aarde kijkt men onder of boven de maan heen — de maan is te 
klein om voor alle plaatsen op aarde het uitzicht op de zon te belemmeren — en 
heeft men geen zonsverduistering. Dit kan wellicht blijken uit de schets A. 
In de gebieden tussen de plaatsen waar de zonsverduistering volledig is en de 
plaatsen waar er geen zonsverduistering is, belemmert de maan gedeeltelijk het 
uitzicht op de zon. Men heeft er een onvolledige zonsverduistering. 
Dit gebeurt ook wanneer de maan niet IN maar NABIJ een knoop staat. De maan-
schijf bedekt dan maar gedeeltelijk de zonneschijf. Dit blijkt misschien uit schets B. 
Zo'n gedeeltelijke zonsverduistering zullen wij in Europa zien op 11 mei. Op andere 
plaatsen op aarde (bij voorbeeld Australië) zal men geen zonsverduistering zien, 
en nergens op aarde zal de verduistering volledig zijn. 
Aanvang van de verduistering (de maanschijf raakt de zonneschijf) rond 6 u. ,23 (er 
zijn enkele sekonden verschil volgens de plaats in België waar men zich bevindt, 
maximum rond 7 u. 18 en einde rond 8 u. 16. Ongeveer de helft (0,512 om precies te 
zijn) van de zonnemiddellijn zal achter de maan schuilgaan. 
Even kijken dus — als er geen bewolking is —, maar niet vergeten de ogen te be
schermen met een berookt stuk glas of een donker foto-negatief. 

InfoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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3 MEI 

BRT 

14.00 Beentje buiten in het 
Tieltse. 

14.30 Korte f i lm. 
14.45 Voetbal. Britse cup final. 
17.00 Open school. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Star Trek. 
18.55 Organisatie, ik hou van 

jou. Public relations. 
19.45 Nieuws. 
20.23 Berend Boudewijnkwis. 
21.45 Ontworteld. Weekend-

f i lm. 
22.55 Jazz from Newport. 
23.10 Nieuws. 

NED 1 

10.30 Teleac. 
14.43 Nieuws. 
14.45 Engelse cupfinal. 
16.50 De fi lm van ome Willem. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Avontuur van Twietie. 
19.20 Kunt u me de weg naar 

Hameien vertellen ? 
19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Berend Boudewijnkwis. 
22.00 Brandpunt. 
22.45 De wereld in oorlog. 
23.30 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Arpad de zigeuner. 
19.25 De notenkraker. 
20.00 Nieuws. 
20.20 QB VII. TV-film. 
22.55 Sterren kijkerk Een por

tret van Barry Hughes. 
23.35 Nieuws. 
23.40 Het lied van de week. 

RTB 

11.30 
12.00 
12 55 
13 00 
14.15 
14.45 
17.45 
18.15 
19.10 
19.15 
19.45 
20.15 
20.45 

22.25 

23.25 

Videogazette des loisirs. 
Samedi-midi. 
Nieuws. 
TV 7. 
TV-Femmes. 
Engelse Cupfinal. 
Spectacles. 
A vos marques. 
Pierrot. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Le jardin extraordinaire. 
Les chasseurs de scalps. 
Amerikaanse western 
(1968). 
The Royal Varity Perfor-
manse. Duke Ellington. 
Nieuws. 

4 MEI 

BRT 

9.00 
9.30 

10.25 
11.00 
12.00 
15 00 
1515 
17.15 
17.40 

18.20 
18 25 
18.50 
19.45 
20.00 
20.40 
21.30 

22.10 
23.00 

Doe mee. 
Ten huize van Ward 
Ruyslinck. 
Allemaal beestjes. 
Konfrontatie. 
Zeven op zondag. 
De prachtige 6 1/2. 
Binnen en buiten 
Tim. 
Konsert door het radlo-
simfonie-orkest van Is
raël. 
Paulus de boskabouter. 
Het meisje van de TV. 
Van Pool tot Evenaar. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
David Copperfield 
De Schelde. Twpede deel 
van deze dokumentalre 
Het Dadaïsme. Dok. 
Nieuws. 

NED 1 

11.00 
14.00 
15.30 
16.00 
16.02 
16.27 
16.55 
17.00 

17.30 
18.30 
18.35 
18.40 
19.00 

19.50 

20.10 
21.25 
21.30 
22.45 

Eucharistieviering. 
Teleac. 
EK-Turnen. 
Nieuws. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
EK-Turnen, 
Voetbaluitslagen. 
Ik zal mijn mond niet 
houden. 
Bericht wilde ganzen. 
Woord voor woord. 
Paulus de boskabouter. 
Pippi Langkous. 
Naar aanleiding van een 
krantenknipsel. Reporta
ge. 
De Waalsdorpervlakte. 
Dokumentaire. 
Esther. TV-spel. 
Nieuws. 
Studio Sport. 
Surinamers deze week. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Een wereld op zich. 
19.25 Luister naar hun stem. 
19.50 De Waalsdopervlakte. 

Dokumentaire. 
20.10 Sonja 's avonds. 
21.00 Jonge musici op herha

ling. 
21.50 De prijs van tomaten. 

Amerikaanse tv-film. 
22.35 Humanistisch verbond. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

10.00 Des machines, des mat-
tres, des élèves. 

11.00 Eucharistieviering. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13.40 Arts-Hebdo. 
14.15 Le Virginien. 
15.30 Cougar Country : Le 

seigneur du Colorado. 
16.15 Piste. 
17.10 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 Maïtres et valets. 
21.10 L'Orchestre rouge. 
22.10 Les cramignons de la 

Basse-Meuse. 
22.50 Nieuws. 

5 MEI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18 20 De familie Partridge. 
18 45 De toekomst van de vis

serij. Dokumentaire. 
19 15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Alle Turken heten All. 

Duitse speelfilm (1973). 
21.45 Ten huize van Jos Van 

Eynde. 
22 50 Nieuws. 

NED 1 

22 35 
9 40 

15.30 
1630 

18.45 
18.55 
19.05 
19.25 
20.00 
20.30 
21.50 
22.50 

23.00 

Nieuws. 
Heropening kapitulatie-
zaal : Hotel De Wereld. 
Wij leven nog. 
Vervolg, verzet en blij
heid. 
Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Arpad de zigeuner. 
NL-Tlppers. 
Nieuws. 
Miss Holland 1975. 
Aktua-TV. 
Mevr Rita Boas-Koop-
man vertelt uit eigen 
werk. 
Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 IVIash. 
19.30 Reiswijs. Tirol. 
20.00 Nieuws. 
20.30 Snip en Snap souvenirs. 
22.30 De gebroeders Ham

mond. 
23.20 Ontdek je plekje. 
23.25 Simbiose. 
23.30 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 La pensee et les hom

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Si vous saviez. 
20.35 Les hommes centre. Ita-

liaans-Joegoslavisch oor
logsfilm (1970). 

22.15 Int. koningin Elizabeth-
wedstrijd voor piano '75. 

22.55 Nieuws. 

6 MEI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Toomai en de olifant. 
18.30 Korte fi lm. 
18.35 Rubens in vrijheid. Do

kumentaire. 
19.00 Panama Een kanaal 

voor wie ? 
19.45 Nieuws. 
20.15 De verlossing. 
21.40 Verover de aarde. 
22.30 Gastprogramma. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Boy Dominique. 
19.30 Naar de eilanden van In

donesië. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Dit is Tonny. 
21.05 Sam. 
21 55 Hier en nu. 
22.35 Geestelijke liederen. 
22.50 Den Haag vandaag. 
23.05 Nieuws. 

NED 2 

18.15 
18.45 
18.55 
19.05 
19 30 

20.00 
20.20 

21 10 

21.55 
22.00 

23 15 

Teleac. 
Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
E-O Kinderkrant. 
Stof of bestemming. Po
pulair-wetenschappelijke 
f i lm. 
Nieuws. 
De bevelhebbers. Eisen
hower. 
Bevrijding en vrijheid. 
Z.k.h. prins Bernhard. 
Tenslotte. 
Hoe het koninkrijk der 
Nederlanden er weer he
lemaal bovenop kwam en 
wat er daarna gebeurde 
(1948-1970). 
Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Pilote de courses. 
19.25 Antenne-soir. -
19 38 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 L'Homme sans visage. 
21 05 Situation 75. 
21 55 Isabelle Blume. 
23.00 Nieuws. 

7 MEI 

BRT 

16.30 Jevanjong. 
17.45 Paulus de boskabouter. 
17.55 Atelier. 
18.50 Coronation street. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Chico. 
VOETBAL : Finale UEFA-beker. 
22.10 Fundamenten. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

9.15 Schooltelevisie. 
15.30 Kijkdoos. 
16.15 Emil. 
17.05 Swiebertje. 
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 Nora, een poppenhuis. 

Amerikaanse film (1973). 
22.15 Kijken naar kinderen. 
22.40 Panoramlek. 
22.55 Studio sport. 
23.20 Den Haag vandaag. 
23.25 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Als je toch in de beurt 

bent. 
19.30 Kenmerk. 
20 00 Nieuws. 
20.20 De zaak Minzoni. Itali

aanse tv-film. 
22.10 Hier en nu special. 
22.50 Lied van de week extra. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Pilote de courses. 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
VOETBAL : Finale UEFA-beker. 

mmm 
8 MEI 

BRT 

11.00 
15.30 

16.15 

18.00 
18.05 
18 30 
1915 
19.45 
20 15 

21 15 

22.05 
22.50 

Herdenkingsplechtigheid. 
Jano. Tsjechische jeugd
fi lm. 
De nieuwe pony. Jeugd
fi lm. 
Paulus de boskabouter. 
De familie Robinson. 
Toestand '75. 
Uit de dierenwereld. 
Nieuws. 
Hij Is mijn broeder. Ora
torium. 
Zien, oordelen, handelen. 
Vijftig jaar KAJ. 
Première. 
Nieuws. 

NED 1 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Horen zien zwijgen. 
19.25 Julia en haar nachtpapa. 
20.00 Nieuws. 
20.15 Klaverweide. TV-spel. 
21.05 2 voor 12. 

21.45 Ronnie Corbett. Klein 
maar dapper. 

22 10 Achter het nieuws. 
23 00 Nieuws. 

NED 2 

18 15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws. 
19.05 Wat 'n familie. 
19.30 Even bijsturen. 
20 00 Nieuws. 
20.15 Bericht aan mijn doch-

ter 
21.25 TV-privé. 
22.05 Jazz festival Breda 
22.40 Tros sport extra. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

10.55 
16.10 

17.30 
17.50 
19.10 
19.25 
19.40 
19,45 
20.15 
20.20 

22.10 
22.55 

Herdenkingsplechtigheid. 
Fascinante Amazonie. 
Franse exploiratiefilm. 
1, 2, 3 ,. j 'ai vu. 
Plechtigheid. 
Pilote de courses. 
Antenne-soir. 
Tips voor de konsument. 
Nieuws. 
Contacts. 
Le detective. Ameri
kaanse politiefilm (1968) 
De filmmolen. 
Nieuws. 

VMIDA6 
9 MEI 

BRT 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Open school. 
18,30 Van landen, mensen en 

dieren, Dokumentaire, 
18,55 Flamenco Gitano, Duitse 

show, 
19,45 Nieuws, 
20,15 De dolle dertiger jaren. 
20,40 De Pallisers, 
21,30 Wikken en wegen, 
22 15 Nieuws, 
22,25 Sambizanga, Frans-Ango

lese speelfilm (1972). 

NED 1 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Avro's Toppop. 
20,00 Nieuws. 
20.20 Kung Fu. 
21.13 Kijkers helpen blinden. 
21 15 Muziek mozaïek. 
22,30 Televizier-magazine 
23,10 Avro's sportpanorama, 
23 30 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Dag dieren, 
20,00 Nieuws. 
20 20 De Van Speyck-show of 

dan liever de lucht in. 
22.55 Interview met de minis

ter-president. 
23 10 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18,10 1, 2, 3,,, j'ai vu, 
18,30 Sept sur sept. 
19.00 La pensee socialiste. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Neuf millions neuf. 
21 30 Voulez-vous jouer ? 
23.00 Nieuws. 
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TE KOOP : 
Zeer ruime villa, alle komfort, 
50 a groot, prachtige tuin, dub
bele garage, gelegen te Huise 
In groene zone. Prijs: 4.750.000 
fr. Voor meerdere inlichtingen: 
tel. 02/217.97.98, Nicole Van 
Es ('s voormiddags). R 57 

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 

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

DUITS-OOSTBELGISCHE EIFEL 
650 m. : Heerl. hoogwoudstreek ; 
rustige ligging. Vakantie-app. te 
huur, in voormalig, goed inger. 
hotel. Interessant voor gr. gezin
nen. Kookgel., w. en k. water, 
bad of douche in ieder app. Ver
warm. ; zitk. met TV ; kind. 
speeltuin en speelweiden in het 
woud. J Mertens, B-4761 Roche-
rath. Krinkelt 61 (België). Tel. 
080/64.71.06. R 64 

23-jarige jonge dame, 5 j . ervaring 
ais bediende, zoekt passend werk. 
Schrijv. of tel. : sen. W. Jorissen, 
Louisastr. 31, 2800 Mechelen 
(015)41.35.96. R 65 

Zoekt werk: Autovoerder, ook an
der werk, 40 j . , Antw. agiom. Tel. 
Ferir, gemeenteraadslid, 031/ 
36.06.41. R 66 

DAGEN 
VAN HET 
VLAAMSE LIED 
4 mei : 
— St-jPauluszaal, Processiestr., 
Op)wijk, 20 u. Zangavond ingericht 
door VTB, ANZ, Davidsfonds, Ge
meentelijke Jeugdraad en VVKB 
Heiveld. 
28 mei : 
— Zaal 't Laohriet, Lichtaart. 
Volkszangronde. Ingericht door de 
plaatselijke afdeling van het COV 
te 14 u. 30. 
27 lunl : 
— Borgerhoüt, zaal Roma, Turn-
houtsetoaan. Guldensporenviering 
in het teken van Emiel Hulle-

broeok, m.m.v. alle scholen, het 
meisjeslyceum en de gemeente
lijke muziekakademie. 
11 juli : 
— Zeezangfeest ingericht door 
het ANZ in 't kursaal van Oosten
de te 20 u. 
12 juli : 
— Gewestelijk zangfeest inge
richt door de VTB in de grote zaal 
van de brouwerij te Wieze te 20 u. 
30 augustus : 
— Zangfeest ingericht door de 
Kristeiij'ke Bond van de Gepensi
oneerden in de zaal van de brou
werij te Wieze te 14 u. 30. 
28 oktober : 
— Nationale Emiel Hullebroeck-
herdenking in de Handelsbeurs 
te Antwerpen, m.m.v. de keur van 
onze Vlaamse koren en solisten, 
ingericht door de VVKB onder 
auspiciën van het nationaal E. 
Hullebroeck-komitee. 

DOSFELINSTITUUT 

GA JE MEE 
OP WANDELING ? 

Het Oosfelinstituut 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, qevolqd 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. 

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 : 

AALST : 6, 20 mei, 3, 17 juni (20 - 22u30). 
Plaats : Lokaal Gulden Vlies, Esplanadepiein, 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 Sirkei : 24-25 mei. 

Verder organiseert het Dosfeiinstituut op tal van plaatsen 
gespreks- en mformatieavonden over « de gewestplannen » 
en de « samenvoeging van gemeenten ». 
Meer gegevens oveT en vragen over het organiseren van 
kursussen en vormingsaktiviteiten : Dosfelinstituut, Tribune
straat 14 - 1000 Brussel. Tel. (02)219.12.02 (J. Beke - kursus
leider). 

Fotosafari en strandvakantie 
in het 

WONDERMOOIE KENIA 
11 tot 27 juli 

Leiding": hr. Marcel Elaerts, V.T.B.-vertegenwoordiger, 
die vooraf ter plaatse deze reis ging voorbereiden. 

Technische relsorganizatie 

Vlaamse Toeristenbond en Swissair 
Reissom per persoon (op bazis van 15 deelnemers) : 44.600 fr. 
Toeslag éénpersoonskamer : 6.150 fr. 
Inbegrepen : 

— vliegtuigvervoer in ekonomische klasse met SWISSAIR of een 
andere lATA-luchtvaartmaatschappij, volgens het programma: 

— international Route Charge ; 

— verblijf in eersteklassehotels, in tweepersoonskamers met 
bad of in zeer komfortabele lodges in de parken ; 

— volledig pension tijdens de gehele reis ; 

— vervoer van de luchthaven naar de hotels en terug ; 

— alle uitstappen en bezoeken, vermeld in het programma ; 

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

— de diensten en belastingen in de hotels. 
Reisdokumenten en inentingen ; 

— Geldige internationale reispas met vizum voor Kenia en Tan
zania ; 

— internationaal attest van inenting tegen pokken en gele koorts 
(tegen cholera is aan te raden). 

Niet inbegrepen 

— persoonlijke uitgaven zoals wasserij, fooien, verfrissingen, 
dranken, enz.; 

— luchthavenbelasting ; 

VRAAG HET UITVOERIG PROGRAMMA ! 

45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.30 (20 lijnen) <rf In onze kantoren 
Mechelen, Oostende, Roeselare, St-NIklaas, Turnhout en Vilvoorde of 

Vergunning Nr. 1185 - Kat A 

MEDEGEDEELD 

VOS-NIEUWS 
Het bestuur van de Vlaamse 

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

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

VOS-KONCRES 
Het algemeen landelijk kongres 

van het Verbond VOS gaat door 
op zaterdag 10 mei om 14 u. 30 
in de konferentiezaal van het 
Magdalenakompleks, St-Janstr. 25 
te 1000 Brussel. 
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Groepen en maatschappijen allerhande I ! I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik van de dag van he t 
jaar m iddag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op v r i j dag , zaterdag of zondag

avond in een gezel l ige sfeer. 

Nad ien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep • gezellig f i jn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

goelasj - Eisbein mit Sauerl<raut - 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 

van de stad. 
LEUVEN (Bierlcelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/22.68.69 -

mooiste kelder van Europa. 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
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. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86 
Wij zoeken dringend • als medewerkers = Ernstige far^ilies 
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. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

5 O KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

flflnBcuoLcn 
BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

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

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . ttaiilng 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 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-Strijtem 
Tel. (054)33.37.56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
V A N DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425,46.42 

ALLE VERLICHTING 
lust rer ie mare de vriese 

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

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

Taveerne - Restaurant 
« CHECK POST » 

De baas (echte Tunesische 
Vlaamse vriend) aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel 

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

10% vnV.U. leden 
KOSTUUMS • VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS I 

OOK NAAR MAAT 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bithuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
gt««nhoiiwrsv«it, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.63J 

ADVERTEERT 
IN « W l | » 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

17de T R A N C H E 

H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 

Sxéén miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 7 mei 
HET BILJET : 230 fr. 

HET TIENDE : 25 fr. 

DE LOTEN WORDEN UITBETAALD ZONDER DE 
MINSTE FISCALE OF ANDERE AFHOUDINGEN 

het f unktioneel kombinatiemeubel in eigentüdse, 
nuttige, esUietisclie vorm. 

„ „ Tumhoutsebaarf 102-104 • BORGERHOUT - Tel. 36.40.8» 
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tol. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 24.25.23 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (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 - kampingartikelen - turngerei. 

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 — 

V ERENICING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN U alt Vlaming. . . «lult leker aan b l | het 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREIK 
Provincie Antwerpen : 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT ; ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 2 1 , 2680 Bornem Tel. (03)89.16 19 
Provincie Arobont : 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT VAN BRABANT EN LIMBURG 

Leuvenselaan 43, 3300 Tel. (016)834.35 
Provincie Oost-Viaanderen : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 36, 9300 Aalst Tel. (053)745.53 
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80 , 9000 Gent Tel. ( 0 9 ) 2 3 . 5 2 . 2 7 
ARR. DENDERMONDE : VLAJlMS ZIEKENFONDS : SCHELDE - DENDER - DURME 

Margote 105, 9 2 9 8 Wichelen Tel. ( 0 5 2 ) 4 2 . 3 4 , 0 3 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannclaan 8, 9900 Eekio Tel. (09)77.23.51 
ARR. OUDENAARDE : ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fortstraat 34, 9700 Ondenaarde Tel. (055)331.15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas Tel. (03)75.66.66 
Provincie West-Vlaonderen : 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

8500 Kortrijk Tel. ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66 , 8450 Nieuwpoort Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 . 3 7 . 1 5 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Westlaan 145, 8800 Roeselare Tel (051)202 08 
V . V . Z - s e k r e t a r i a a t : V e l d s t r a a t 1 7 0 - 8 5 0 0 Kor t r i j k - T e l . ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8 
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Op 27 maart werd door de RA-groep 
te Brussel het Belgisch zeehavenbe-
leid kritisch beoordeeld en aan de ak-
tualitelt getoetst. De Nederlandse 
pers publiceerde uitvoerige bijdragen 
over dit initiatief. De Vlaamse dag
bladen schreven bedroevend weinig, 
op enkele schaarse uitzonderingen na. 
Bijna alle franstalige kranten stuurden 
hun legendarische kat. Het BRT-radio-
magazine • Aktueel » was er wel en 
nam zelfs interviews op band op, met 
twee ingenieurs van de werkgroep, 
's Avonds kregen de luisteraars daar
van niets te horen. Waren de klank
bandjes toen al veilig opgeborgen in 
de ruime kelders, waar ook Maurice 
De Wilde's havenprogramma's zo lang 
hebben gelegen ? Nu was een der 
woordvoerders niemand minder dan 
ir. drs. André t^ertens, de geschorste. 
Door hem opnieuw te laten spreken, 
zou de politieke rust worden ver
stoord. En, daaraan kan of mag nie
mand zich in dit land blijkbaar nog 
bezondigen, ook al gaat het om pro-
jekten, waaraan miljarden worden be
steed op kosten van de gemeenschap. 
Wat de andere zegsman betreft, ir. 
Ludo Dirks, die is volgens de maat
staven van het establishment niet 
' aangebrand ». Toch werden ook zijn 
woorden gewipt ! 

Overigens blijkt uit de lijvige studie 
(170 bladzijden) van de RA-groep dat 
het klassieke Belgische zeehavenbe-
leid uitzichtloos is. Pleiten voor een 
alternatief mag niet langer taboe zijn, 
zelfs al moeten er enkele politici aan 
worden opgeofferd, die bij het publiek 
nog steeds overkomen als onkreukba-
ren. 

HOPELOOS BELEID 

1 Ondanks de dure kustverdedigings-
werken, ontzanden de stranden en 
worden er elk jaar nieuwe bressen 
geslagen 

2. De bouw van een sluis te Zeebrug-
ge Is mislukt ; de werken liggen reeds 
twee jaar st i l . 
3. Het afsnijden van de bocht van 
Bath op de Schelde stroomafwaarts 
Antwerpen en de aanleg van het z.g. 
Baalhoekkanaal worden na negen jaar 
gepalaber nog steeds verdedigd, ook 
tegenover Nederland, ondanks de vele 
studies en proeven die uitwijzen dat 
beide projekten waterloopkundig on
verantwoord zijn. 

4. De industriële uitbouw van de Ant
werpse linkeroever gebeurt chaotisch, 
ondanks de algemeen erkende nood
zaak aan ruimtelijke ordening. 
5. Staatssekretaris voor Leefmilieu 
Poma werd het zwijgen opgelegd, on
dermeer wegens zijn optie voor een 
alternatief havenbeieid. 
6. Minister van Openbare Werken De-
fralgne blijkt bereid te zijn om de Sin-
terklaaspolitiek van zijn voorganger 
voort te zetten : 
• door een schadevergoeding tot 1 
miljard frank te willen uitbetalen aan 
de aannemer van de werken aan de 
Zeebrugse sluis 
9 door de bouw van een nieuwe zee-
sluis te Terneuzen en een tweede 
stinkkanaal tussen Gent en de Wes-
terschelde « ernstig » te overwegen 
# door opnieuw dure, maar uitzicht
loze « verbeteringswerken » aan de 
zeepassen en de Zeeschelde op zijn 
begroting in te schrijven. 
7. Overigens gaf minister Defraigne, 
in verband met het z^esluisschandaal 
te Zeebrugge toe, een slechte zaak te 
hebben geërfd {van minister De Sae-
ger, n.v.d.r). Maar, hij weigerde de 
oprichting van een parlementaire on-
derzoekskommissie (de jongste maan
den kwamen al korruptieschandalen 
genoeg aan het licht, n.v.d.r.). 

8. Een alternatief havenbeieid met on
dermeer de uitbouw van een open 
diepzeehaven te Zeebrugge, wordt 
door minister Defraigne afgewezen. 

lEEHAVEHBELEID OP 
omwille van de kosten verbonden aan 
hogere kaaimuren en bestendige bag-
gerwerken . Het moet wel zijn dat 
niemand van het departement van 
Openbare Werken de studie van de 
RA-groep over de toegankelijkheid 
van Zeebrugge voor grote schepen 
heeft gelezen, anders zou een minis
ter in funktie nooit dergelijke onzin 
uitkramen. 

EEN ANDERE VISIE 

Indien Zeebrugge naar buiten als diep
zeehaven wordt uitgerust, zal er in
derdaad moeten worden gebaggerd. 
Hoeveel ? Welnu, uitgaande van de 
meest nadelige veronderstelling, komt 
de RA-groep tot een merkwaardige 
bevinding. Op bladzijde 13 van het 
RA-rapport staat ondermeer dat de 
onderhoudsbaggerwerken in de vaar
geul, tussen de dammen en erbuiten, 
samen ongeveer 3.200.000 m3 per jaar 
zullen bedragen. Dit is zowat tienmaal 
minder dan op dit ogenblik alleen voor 
Antwerpen en Zeebruggen het geval 
is I 

De kostprijs van de kaaimureri is maar 
een kleine post in de totale kosten en 
baten van het hele diepzeehavenpro-
jekt, waarvan de voordelen in het RA-
rapport worden gemotiveerd 
Verder bevat het verslag een over
zicht van de meest belangrijke voor
stellen die de jongste jaren werden 
gedaan voor een diepzeehaven aan 
land, of op een kunstmatig eiland in 
zee, evenals een vergelijking met Ne
derlandse, Franse, Engelse en Duitse 
havens. 
Ook de grondstoffen-, water-, erts- en 
energiebevoorrading wordt bestu
deerd, naast de toestand van de Bel
gische binnenscheepvaart en de evo
lutie van de pijpleidingen. Het ekono-
misch belang van de havens wordt 
getoetst aan de werkgelegenheid, het 

leefmilieu en de ruimtelijke orde
ning. Vooral de vergelijkende studie 
van het revalorisatieplan Duinkerke-
Calais, met de as Zeebrugge - Gent -
Antwerpen, stemt tot nadenken. 

DRIEMAAL 
EEN VIJFJARENPLAN 

Tot besluit stelt de RA-groep voor om 
het nationale havenprobleem op te 
lossen via driemaal een vijfjarenplan. 
Dit vereist vooraf het stopzetten van 
alle in uitvoering zijnde werken in de 
haven van Zeebrugge, het herzien van 
alle geplande werken voor Antwerpen 
linkeroever en Gent in funktie van de 
asvorming Antwerpen-Gent-Zeebrugge 
en het opstellen van een nationaal 
richtplan. 
Het diepzeehavenkompleks van de RA-
groep steunt in hoofdzaak op een diep
zeehaven te Zeebrugge en een dlep-
zeekanaalverbinding met Gent en Ant
werpen. 
Verder eist de RA-groep van de Bel
gische regering het oprichten van een 
permanente diepzeehavenkommissie, 
zoals in het buitenland. 

Dirk Buyes. 

Foto : De toekomst van Zeebrugge is 
onzeker. Wat gaat er gebeuren met de 
misplaatste zeesluis, de twee geplan
de kernreaktoren van 1.000 megawatt 
en het energiebedrijf Distrigas ? Het 
miljardengeknoei te Zeebrugge is een 
nationaal schandaal. 

WIJ 14 
3 MEI 1975 


