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REGERING IMPROVISEERT VERDER 

IWEE MAANDEN PRI|ZENSTOP 
ZONDER MK0MSTENDEHBRSIN6 
ZUUEN ECHT N I H VOLSTAAN 
Vanaf vorige woensdag tot 7 juli a.s. heeft de regering de prijzen be
vroren. Ze mogen in die periode niet boven hun niveau van einde april 
uitkomen. Dat betekent daarom nog niet dat er in die periode geen 
enkele prijsverhoging meer zal zijn : er is de weerslag van reeds eerder 
toegekende prijsverhogingen, van programmakontrakten en van de sei-
zoenprodukten. De sociale partners — op het ACV na — en de politie
ke partijen kijken eerder skeptisch tegen deze maatregel aan. De Volks
unie gaf er in een persmededeling volgend kommentaar bij : « Het 
partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat de regering met welhaast 
een jaar vertraging de weg opgaat van een prijzenblokkering, zoals door 
de VU reeds lang geleden werd voorgesteld. De regeringsmaatregel 
komt dan ook te laat. Een prijzenstop zonder inkomensbeheersing is 
trouwens onhoudbaar. De regering moet de moed hebben aan de hele 
bevolking en vooral aan de sociale partners duidelijk te maken dat al
leen een kordate beheersing van prijzen en lonen de konkurrentieposi-
tie van ons land kan herstellen en de werkgelegenheid veilig stellen »: 
Met andere woorden : een maatregel die te laat komt, nogal eenzijdig 
is en in elk geval onvoldoende. Hij draagt, zoals het hele beleid van de 
regering-Tindemans, de kenmerken van improvisatie. Of, om het met de 
woorden te zeggen van een kommentator die de regering doorgaans 
genegen is : « Niet het resultaat van een doordacht konjunktuurbeleid 
maar veeleer een willekeurige gok ». 

Op een perskonferentie pleitte de 
Volksunie reeds op 12 september 
1974 voor een samenhangend antl-
inflatiebeleid. Toen reeds gaf de 
regering de indruk de strijd tegen 
de hollende inflatie al te aarze
lend aan te pakken en geen glo
baal, koherent beleid aan te dur
ven. Een indruk die sindsdien 
slechts werd versterkt. 
In haar nota stelde de VU vast dat 
de inflatie aan het ritme dat wij 
de jongste tijd kennen ons ekono-
misch leven helemaal dreigt te 
ontwrichten. Op sociaal gebied 
brengt ze tevens een onrechtvaar. 
dige herverdelim van Inkomens 
en bezit mee. vooral ten nadele 
van de groepen met lagere inko
mens en met grotere gezinnen 
per inkomen (niettegenstaande de 
indeksaties) en van groepen met 
beperkt bezit. 
De VU wees erop dat een goed 
anti-inflatiebeleid een onderdeel 
moet zijn van een veel breder be
leid dat gericht is op verminde
ring van de ekonomische groei en 
op een grondige verandering in de 
sociale strukturen en in de men
taliteit van de bevolking. Een 
goed anti-inflatiebeleid is boven
dien niet mogelijk en ook niet aan
vaardbaar als het niet gepaard 
gaat met een rechtvaardiger ver
deling van inkomens en bezit, met 
een grotere gelijkheid onder alle 
opzichten. 

Een belangrijke 

mededeling voor alle 

yU-afdelingen, 

zie biz. 9 

Wat dit laatste betreft stelde zij 
reeds op haar dertiende partijkon-
gres (1971) een pakket maatrege
len voor die moeten toelaten dit 
streefdoel te benaderen. 
In haar anti-inflatienota van sep
tember j l . stelde zij, als opposi
tiepartij, bovendien een samen
hangend geheel van maatregelen 
voor (als alternatief voor het on
samenhangend regeringsbeleid) 
die een nationale regering als de 
onze moeten toelaten toch reéel 
in te grijpen in het inflatieproces. 
De drie peilers ervan zijn : be
perking van de overheidsuitga
ven, een kredietbeleid en een 
prijzen- en inkomensbeleid. Wat 
dit laatste betreft, schreef de VU 
toen letterlijk : « De kredietbe
perkingen zijn ontoereikend om 
de inflatie te bestrijden. Daarom 
moet een krachtig prijzen- en in
komensbeleid worden gevoerd. 
Inzake prijzen is een tijdelijke 
maar volledige stop noodzakelijk, 
die de overheid in de positie 
brengt zelf eventuele wijzigingen 
toe te staan, en aldus de toe
stand te beheersen. Deze stop 
betreft alle prijzen, waarbij uit
drukkelijk ook de huurprijzen 
moeten genoemd worden. 
De prijzenstop moet ook een tij
delijke inkomensstop" mogelijk 
maken, omdat de wensen tot 
loon- en weddeverhogingen niet 
meer door prijsstijgingen kun
nen gerechtvaardigd worden. De 
inkomensstop betreft niet enkel 
lonen en wedden, maar alle in
komens, ook deze uit roerend en 
onroerend bezit ». 
Vier maanden later, op 16 janu
ari 1975, lichtte de Volksunie op 
een nieuwe perskonferentie haar 
standpunt toe t.o.v. de verdere 
evolutie van de Inflatie en de te
werkstelling. Zij uitte daarbij 
zware kritiek op het regerings
beleid dat zij « een oppervlak

kige gemakkelijkheidspolitiek >> 
noemde. Wij citeren uit die twee
de VU-nota volgende kritische 
passages die nog niets aan ak-
tualiteit hebben ingeboet ; 
« 1. Het regeringsbeleid is onsa
menhangend en l<ontradiktorisch: 
Inderdaad, enerzijds wil de rege
ring de inflatie bestrijden, maar, 
anderzijds wakkert zij die inflatie 
door haar eigen beleid aan o.m. 
door : 
ic het indienen van een infla
toire begroting ( + 23 % t.o.v 
1974). 
Bovendien kan men zich afvra
gen of de begroting wel werke
lijk in evenwicht is en of er geen 
bijkredieten zullen gevraagd wor
den. 
•j^: door het opdrijven van de prij
zen van de overheidsdiensten 
(post, telefoon, trein). 
iic bovendien voert de regering 
een erg slappe politiek van prij-
zenbeheersing terwijl zij ander
zijds te streng is op het gebied 
van kredietverstrekking voor de 
investeringen wat vooral veel 
kleinere KMO's in gevaar brengt 
en dus een maximaal effekt heeft 
op de problemen van de tewerk
stelling 
2. Het regeringsbeleid is teveel 
een beleid op korte termijn : 
l.p.v, te mikken op de bestrijding 
van de fundamentele oorzaken 
van de inflatie en te streven naar 
het invoeren van een nieuwe 
mentaliteit van soberheid en van 
kwalitatieve groei, voert de rege
ring een beleid op korte termijn : 
haar anti-inflatiebeleid dat pas op 
gang is gekomen en dat zij, naar 
onze mening, veel te weinig 
krachtdadig voert, geeft ze al 
weer op om een relance-politiek 
te gaan voeren die niet zonder 
gevaar is voor een versterking 
van de inflatie wat opnieuw prijs
stijgingen en dus afzwakking van 
het konkurrentievermogen op de 
buitenlandse markt betekent. Dat 
laatste heeft dan weer gevolgen 
i.v m. de tewerkstelling ». 
En weer drong de VU, aanslui
tend op haar voorstellen van sep
tember, aan op een streng prij
zen- én inkomensbeleid, desnoods 
gaande tot een prijzen- en inko
mensstop voor een korte termijn. 
Nu,-volle acht maanden nadat de 
regering nogal hooghartig de VU-
voorstellen van de tafel veegde, 
gaat ze toch maar over tot een 
tijdelijke prijzenstop, maar van 
een Inkomensbeleid is voorals
nog geen sprake. Nochtans voelt 
elke man in de straat met zijn 
ellebogen aan dat het ene zon
der het andere niet houdbaar Is. 
De regeringsmaatregel wordt dan 
ook, volgens de verwachtingen 
van alle politieke waarnemers, de 
zoveelste slag in het inflatiewa
ter. 

Eerste-minister Tindemans, die blijkbaar liever minister van 
Buitenlandse Zaken zou spelen, oogst tegenwoordig zelfs in 
de regeringsgezinde pers maar bijster weinig lof voor de 
wijze waarop hij, tussen zijn reizen door, zijn regering de 
Inflatie laat bestrijden. Na de aanvankelijke kritiek op de 
aarzelingen van de regering en de laattijdigheid waarmee 
zij de inflatie aanpakte, ligt de klemtoon nu vooral op de 
ondoelmatigheid en het improvisatorisch karaktet van de 
maatregelen die worden genomen IVIen heeft het over « lap
middelen » en noemt een dergelijk beleid « niet ernstig ». 
De jongste maatregel, de prijzenblokkering voor twee maan
den, krijgt de wind van voien bij alle sociale partners (op 
het ACV na, en dit heeft met de sociale verkiezingen wat te 
maken) en in de politieke partijen is men er ook al niet erg 
over te sprekn. De middenstanders en de mensen van de 
kleine en middelgrote bedrijven zijn ronduit woedend en men 
kan ze begrijpen : de prijzenstop is in feite een inkomens
stop Voor hen, en voor hen alleen. Vandaar dat zij van dis-
kriminatie gewagen. Maar ook buiten deze direkt betrokken 
kringen wordt nadruk gelegd op de eenzijdigheid van de 
maatregel. 

EEN GEBREK AAN MOED 
Wanneer men het beleid van de regering Tindemans op het 
yebied van de inflatiebestrijding zoals op de andere terreinen 
eventjes nader onder de loep neemt, dan valt het op hoe 
weinig politieke moed dit kabinet opbrengt. Voor de gewone 
Vlaamse man is de Schaarbeekhistorie daarvan een school
voorbeeld, de recente evolutie van de touwtrekkerij rond de 
« koop van de eeuw » een ander, maar de gevoerde konjunk-
tuurpolitlek niet minder. 
Een nationale regering heeft natuurlijk weinig vat op be
paalde internationale oorzaken van de fatale inflatie die wij 
de jongste tijd kennen, maar ze beschikt toch wel over niet 
te onderschatten mogelijkheden om de duivelse spiraal van 
prijzen en lonen beter onder kontrole te brengen. Een tijde
lijke radikale prijzenblokkering kan daartoe bijdragen, op 
voorwaarde dat die gepaard gaat met een algemene inko
menspolitiek. De VU bepleit dit reeds sedert september 1974 
en de regering weet het ook wel dat het een zonder het 
andere maar weinig zin heeft, maar ze mist kennelijk de 
moed om aan de publieke opinie de waarheid te vertellen 
De moed om te zeggen dat iederéén eens een tijdje zijn 
adem moet inhouden, willen wij uit de impasse geraken. 
Waneer onze bedrijven niet meer konkurrentieel zijn, wan
neer niet iedereen bereid is zich wat te matigen (zoals Tin
demans bepleit, maar niet toepast op zijn regering) wordt 
het pas echt rampzalig. 
Dat de regering deze moed niet bezit en verder alleen maar 
wat de schijn wil redden met halfslachtige en improvisato
rische maatregelen zal haar uiteindelijk zwaar worden aan
gerekend. 

Paul Martens 

een toekomst voor ons verleden 

17-18-19 mei monumenienclag 
1975 europees jaar voor het bouwkurxjig erfgoed 

rrtnlsterie van rtederlondse cultuur 
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HONDERDDAAGSE VAN 
HET VLAAMSE KRUIS 

De h. Gilbert Van Bel, lid van de 
raad van beheer van het Vlaam
se Kruis, stuurde een drie blad
zijden tellende open brief aan 
minister De Saeger en aan staats-
sekretaris Geens. Hij verzocht 
ons deze brief, ook gericht aan 
de Vlaamse gemeenschap, op te 
nemen in ' Wij ». Omwille van 
zijn lengte citeren wij er een ge
deelte uit. met de oproep tot 
steun. 

In de reuze-kaakslag die u, mijn
heer de minister, in de senaats
zitting van 04.07.1974 het Vlaamse 
Kruis hebt toegediend, hebt u 
heel de Vlaamse Beweging en 
heel het bewuste om ontvoog
ding strijdende Vlaanderen ge
troffen. 
Nog is geen glimp van ernstige 
gewestvorming te bespeuren, nog 
geen oplossing voor taal- en ge
meenschapsproblemen in zicht of 
reeds denkt u aan de afbraak 
van de verenigingen die deel uit
maken van de struktuur van de 
Vlaamse Beweging. 
Ligt het wellicht in uw bedoeling, 
heer minister, ook te gaan peute
ren aan de fundamenten van Ver-
meylen-, Davids- en Willems
fonds, van de Vlaamse Volks Be
weging, het ANZ, om er maar en
kele te noemen. Dit weze u dan 
vooraf duidelijk gezegd, heer mi
nister... zolang er Vlaamse Be
weging nodig is, zal er Het 
Vlaamse Kruis zijn, edel ,en on
aantastbaar, als een niet meer 
weg te slijpen facet van Vlaan-
derens hardste diamant. 
Naast fundamentele doelstellin
gen van humane aard (nl. belang-
loze hulpverlening aan de even
mens) die gelijkwaardig zijn aan 
deze van het Rode Kruis, heeft 
het Vlaamse Kruis totaal eigen 
bestaansredenen en doelstellin
gen die niet minder fundamen
teel zijn, maar eerder transcen
dent aan de eersten : door deze 
belangloze sociale inzet groeien 
naar meer volksbewustzijn en ei
genwaarde, om aldus het grond
vest van de geestelijke gezond
heid en de grootheid van ons 
Vlaamse volk te verstevigen. 
Vanuit deze basis zijn de inte
gratiepogingen waarop u destijds 
zinspeelde, mijnheer de minister, 
integraal onmoglijk. 
Het klinke als een terechtwijzing 
voor alle Vlaamse mandataris
sen : « Het Vlaamse Kruis geeft 
zijn eigenheid niet prijs. Het fu
sioneert niet en is vastbesloten 
ook zonder rijkssubsidies de 
evenwaardige tegenspeler te blij
ven van het Rode Kruis. W/ij be
treuren dan ook zeer dat onder 
uw druk aan het Vlaamse Kruis 
subsidies werden geweigerd, 
daar waar deze aan het Rode 
Kruis wel werden toegekend 
(Door deze subsidie verder te 
omschrijven als de 16 F van de 
autoverzekermg, eventueel aan te 
rekenen door de agent, verplicht 
u alle Vlaamse Kruis-helpers hun 
livalen te subsidiëren. Dit maakt 
een eerlijke open rivaliteit onmo
gelijk). 

De wangen van de Vlaamse ge
meenschap zijn grootdeels ge
voelloos geworden van de mep
pen die ze altijd maar weer 
kreeg, mijnheer de staatssekreta-
ris. In uw regeringsmededeling 
van 25 4.1975 voor het TV-scherm, 
waarin u de bevolking oproept 
om het Rode Kruis te steunen, 
hebt u bewust nagelaten de bijna 
50-jarige hulpverlening van de 
EHBO-ploegen van het Vlaamse 
Kruis te vernoemen Dit is on
eerlijke voorlichting tegenover 
het Vlaamse volk en vooral tegen
over de jeugd. Ik schandvlek deze 
publieke partijdige stellingname 
als een nieuwe poging om het 
Vlaamse Kruis, de glijkwaardige 
partner van het Belgische Rode 
Kruis, officieel dood te drukken. 

Het Vlaamse Kruis thuis op alle fronten... 

Daarom richten wij, vanaf van
daag, gedurende honderd dagen, 
de meest dringende oproep tot 
al onze Vlaamse volksvertegen
woordigers en senatoren, tot al
le leidende figuren in onze talrij
ke Vlaamse verenigingen, tot alle 
Vlaamse geneesheren, tot heel 
de Vlaamse gemeenschap : Help 
uw Vlaamse Kruis ! Het is uw 
eigenste eigen EHBO-vereniging. 
Help ons het Vlaamse Kruis ver
der uit te bouwen. 
Geef de komende « honderd da
gen » het Vlaamse Kruis uw bij
zondere steun en belangstelling. 

U kunt vooral nu reeds steunen, 
door lid te worden. U stort daar
voor een bijdrage van minimum 
150 F voor 1975 op de prk 2083.99 
van het Algemeen Sekretariaat 
VK ; Parijsstraat 36 te 3000 Leu-

AVVS-BOYCOT 

Het AVVS heeft in zijn vergade
ring van 18-4-1975 tot de vaststel
ling moeten komen dat de sindi-
kale verkiezingen alles behalve 
demokratisch zullen gebeuren. 
Gezien hun kandidaten gewei
gerd werden, moesten zij beslui
ten dat de onafhankelijke sindi-
katen niet erkend worden. Dat 
alleen diegenen zich kunnen la
ten vertegenwoordigen die ideo
logisch verbonden zijn aan een 
regerende kleurpartij. In dezelf
de h o o f d bestuursvergadering 
werd uitdrukkelijk besloten te
gen deze handelwijze protest aan 
te tekenen, gezien een groot aan
tal werknemers niet kan verte
genwoordigd zijn. Daarom spoort 
het AVVS alle werknemers aan 
tot boykot van deze verkiezingen 
en dit door blanko of ongeldig te 
stemmen 

G. Bosmans 
Algem. AVVS-voorzitter 

MET HET OOG OP 
EUROPESE VERKIEZINGEN 

Met het oog op de nakende Euro
pese parlementsverkiezingen is 
het ogenblik aangebroken om de 

afgevaardigden van de verschil
lende Europese nationalistische 
partijen en verenigingen samen 
te brengen. 
Het ligt voor de hand dat de VU 
aangewezen is dit initiatief ten 
uitvoer te brengen. Brussel ware 
hiertoe de geschikte plaats. 
Wil een federatie of konfederatie 
van nationalistische partijen een 
representatieve fraktie uitmaken 
in het Europees parlement, dan 
moeten deze niet alleen tot één 
gemeenschappelijk basisprogram
ma komen, doch dan zou ieder 
volk of regio hierin moeten ver
tegenwoordigd zijn. Men mag zich 
niet beperken tot Schotten, Wa-
lesmen, Occitaniërs, Bretoenen, 
Basken, Cataloniërs, Sicilianen, 
Corsikanen, Elzassers, Walen en 
Vlamingen o.a., maar ook de na
tionalisten van de deelstaten van 
de reeds federale staten of sta
ten, die slechts één volk verte
genwoordigen, die het gevaar lo
pen in een Europese meltkroes 
opgeslorpt te worden, ik denk 
hierbij aan de leren en de Neder
landers. 

De VU moet al degenen samen
brengen die het gevaar inzien van 
een mogelijk toekomstig wereld
bestuur, waarbij de menselijke 
vrijheid tot een minimum zou be
perkt zijn, en komputers, opge
steld in New York, Moskou of 
Peking, één tot slavernij terugge
brachte wereld zouden leiden. De 
persoonlijke vrijheid kan slechts 
verzekerd worden indien de vol
keren hun vrijheid behouden bin
nen de supra nationale instellin
gen. 

De VU heeft tot taak iedere be
weging waar ook in Europa te 
verzamelen die voor één federaal 
Europa der volkeren is, die 
streeft naar één eenheid, waarin 
de verscheidenheid tot leven kan 
komen , t . tz. enerzijds bundelen 
wat bij één hoort, doch ander
zijds zich verzetten tegen het 
kunstmatig in éénzelfde struktuur 
wringen. 

De VU heeft tot plicht de volks
nationalisten te helpen in hun 
strijd voor de bevrijding uit het 
staatsnationalisme waar ze in ge
vangen zijn; voor het harmonisch 
samenleven van volkeren die 
weer volledig zichzelf willen zijn, 
volgens het subsidiariteitsbegin
sel, bezield door de wil van de 
mensen die ter plaatse wonen, 
om de dingen zelf aan te pakken 
en dit in hun eigen sti j l . 
De VU die in haar programma 
opnam, dat ze de Europese één

wording op grondslag wenst, met 
inachtneming van de gemeen
schappelijke belangen van de ne-
derlandstaligen, moet nu tot de 
aktie overgaan I 
Het ogenblik is aangebroken dat 
het orgaan van de VU, zoals dit 
van de MOB (Mouvement pour 
l'organisation de la Bretagne) op 
haar vóór-pagina zou vermelden 
« Wij, Vlaams-nationaal en Euro
pees federalistisch weekblad '» 
en dat wekelijks één bijdrage zou 
gebracht worden over het Europa 
der Volksgemeenschappen. 

K.D.L, Wilrijk 

Persoons, Risopoulos, Defosset, 
Lepaffe, enz. Toch wel, het zijn 
de frankofone Brusselse ge-
schaftsmachers, die de hierbo
ven vernoemde parasieten van de 
nodige fondsen voorzien voor 
hun kiespropaganda, en wi j , Vla
mingen vullen voor meer dan 
70 % de geldkoffers van die 
Vlaamshaters, moet er nog zand 
zijn ? 
Bij Vlaams-nationale betogingen 
maar één leuze op de spandoe
ken : Geen Vlaams, geen centen, 
dat volstaat en brengt ons waar 
we moeten zijn, als wij er naar 
handelen. 
De kommunautaire mik-mak is 
niets anders dan de strijd om 
geld en macht, al meer dan 140 
jaar en zonder moeite gewonnen 
door Waalse en franskiljonse pro- ^ 
fiteurs. W 
De rooie kopstukken in Vlaande
ren laten zich ook niet onbetuigd 
en pikken hier en daar een graan-
tje mee en werden zodoende '.w-
multimiljonairs proletariërs. 
En dan zijn daar die vervloekte 
Vlaams-nationalisten die stenen 
in die slijmerige kikkerpoel wer
pen... Hoe durven ze ? 

M.C., Tervuren 

GIFTIG 

Zonder verpozen, dag in dag uit, 
al jaren lang, wordt er de Vlamin
gen op gewezen, in dag- en week
bladen, in vlammende toespra
ken, wat hen zoal te kort wordt 
gedaan en voor hoeveel miljar
den zij jaarlijks bestolen worden. 
De klaagmuur in Jerusalem is 
vergeleken bij onze Vlaamse 
klaagmuur een paar schamele 
bakstenen. Heeft het geholpen ? 
Geen snars. De frankofonen ? 
De franskiljons en renegaten ver
dedigen zich met de razernij van 
in het nauw gedreven ratten... en 
met sukses. Het geblaat, gebalk, 
gejank en gegil kan hen geen 
barst schelen, zolang minstens 
70 % van de Belgische kaas voor 
hen opzij gezet wordt. Een wa
pen laten wi j , Vlaams-nationalis
ten, onbenut, een wapen zo gif
tig, zo doeltreffend, dat men zich 
terecht afvraagd : worden wij 
verraden door de speechafste-
kers van de Vlaamse beweging ? 
Het wapen ? De ekonomische 
boykot van Bruxelles en van de 
franskiljons in Vlaanderen. Wat 
brengen geleerde waterhoofden 
daartegen in ? Ekonomische boy
kot is een wapen dat langs twee 
kanten snijdt. Kan zijn, mijne he
ren, maar tot nu hanteren alleen 
de frankofonen in België tegen
over de Vlamingen hun scherpe 
kant van het mes, en zij moeten 
daar niet toe aangespoord wor
den. 

De ekonomische boykot treft de 
staats- en stadsruifknabbelaars, 
niet zoals Nols, Lagasse, Outers, 

REKLAMEBUREAU ARTEX 

IZEGEM OPENT 

NIEUWE FOTOSTUDIO 
Een honderdtal genodigden waren aan
wezig op de opening van de nieuwe 
fotostudio (1 .000 m2) van Ar tex . 
i n zi jn openingstoespraaI< belichtte de 
heer Jef Pattyn, manager, de wel heel 
speciale ident i te i t van zi jn bedri j f : een 
reklamebureau dat bepaald praktisch is 
gericht, beschikt over zeer uitgebreide 
technische middelen ( to t eigen offset
drukker i j toe) en over een f l inke ploeg 
medewerkers, die zichzelf samenwerkers 
noemen. 
In verband met de minder optimist ische 
ekonomische voorui tz ichten deed de 
heer Pattyn een oproep om terug te 
gri jpen naar de « ouderwetse » be
roepsliefde, één van de sterkste wapens 
om een werkgemeenschap gezond en 
aktief te houden. 
Dr. Ek. Wet . Vanhove, adj. Direkt . 
WER stelde de feestrede sterk in het 
teicen van de sociaal-ekonomische ak-
tual i te i t . De kern van zi jn betoog vorm
de in fei te een oproep to t de Vlaamse 
ondernemer, om zich verder te bekwa
men, goed te omringen en door te b i j 
ten. Omdat h i j er, hoe dan ook, nodig 
is. 
H i j noemde het reklamebureau Ar tex — 
dat nu eens niet in Brussel is geves
t igd — een verlengstuk van onze be
dr i jven en drukte de wens ui t dat nog 
veel, vooral dati Westvlaamse bedri j 
ven, met Ar tex zouden gaan samenwer
ken. 
De voorstel l ing van de fraaie bedri j fs-
brochure, de merkwaardige demonstra
ties van reklame- en modefotografïe en 
de voor t re f fe l i jk verzorgde bar hebben 
deze receptie omgebogen to t één lange 
vriendenavond. 
W i j wensen Ar tex slle sukses toe. 

(medegedeeld). 
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ONS LANDSCHAP, 
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HUN 

LAATSTE ZORG. • • 

Tegen de samenvoeging van ge
meenten, zoals bedoeld door PSC-
minister Michel, worden vele be
zwaren ingebracht : de verrich
ting verloopt allesbehalve demo-
kratisch, in menig geval gaat zij 
gepaard met partij-politieke oog
merken, de natuurlijke samen
hang van de betrokken inwoners 
wordt vaak over het hoofd ge
zien. 
Dieper geworteld nog dan deze 
bezwaren zit een vrees die tot nu 
toe nog niet duidelijk geformu
leerd werd, maar die men het 
best aanvoelt in het belang dat 
de bevolking hecht aan de naam 
van de nieuwe gemeenten of, 
juister, aan het eventuele ver
dwijnen van de naam hunner ge
meente. 

GEMEENTEN SAMENVOEGEN 
OM DE MENSEN TE HELPEN ? 

De vrees om deze namen wijst 
op vrees om de grond van de 
zaak. Worden de administratieve 
strukturen alleen maar wat aan
gepast, wat groter van schaal 
gemaakt, om de bewoners van 
kleine gemeenten een aantal 
diensten en gemakken te bezor
gen, die tot op heden het voor
recht blijven van stedelingen ' 
Is dit werkelijk een edelmoedige 
daad vanwege verlichte politie-
kers ? Beraamt men, dus echt 
geen aanslag op de bestaande 
leefgemeenschappen, die in ons 
land vaak samenvallen met dé 
oude gemeenten (in grotere ge
meenten ook met gehuchten) ' 
Is het echt niet de bedoeling, de 
aangehechte kleine gemeenten 
als grond-reserves te behandelen 
voor bouw- en nijverheidsaktivi-
teiten ? Kunnen de bestaande 
landelijke woonkernen ook na 
hun administratieve samenvoe
ging rustig blijven wat ze zijn ' 
Hoeven ze dus niet te vrezen dat 
met de totstandkoming van gro
tere gehelen hen ook een sneller 
verstedelijkende leefwijze zal op
gelegd worden ? Zullen de nieu

we gemeenten niet meteen nieu
we bouwwerven worden voor een 
nieuw gemeentehuis, een nieuw 
politiekommissariaat en vooral 
een nieuw winkelcentrum met 
bijbehorende woonwijk-ontwikke
ling ? 
Zou dus voor eenmaal toch de 
mens centraal staan en niet het 
gemak van de bloedloze admi
nistratie ? 

EEN NOTARIS DIE IN ZIJN 
(LAND)KAARTEN 
LAAT KIJKEN 

Het debat over de begroting van 
Binnenlandse Zaken dat op dins
dag 22 april II. in de Senaat plaats 
vond, verschaft het verlossende 
(!) antwoord op al deze bange 
vragen Senator Pede (PVV), te
vens notaris, heeft daar de vol
gende betekenisvolle zinnen uit
gesproken : 

« Er is een gebrekkige koör-
dinatie tussen het departe
ment van Binnenlandse Zaken 
en het departement dat be
voegd is voor stedebouw en 
ruimtelijke ordening. Na de fu
sies zouden de gewestplan
nen grondig moeten worden 
herzien. Voor de huidige plat
telandsgemeenten namelijk 
voorziet men een bouwzone 
in een straal van circa 500 
meter rond de dorpskom. 
Het gevolg daarvan is dat een 
gefusioneerde landelijke ge
meente verschillende woon
kernen krijgt Een herziening 
van de gewestplannen moet 
de mogelijkheid bieden, dat 
die verschillende kernen naar 
mekaar toegroeien. 
Indien zulks niet gebeurt, blij
ven de gefusioneerde gemeen
ten slechts een naam voor 
een nieuwe fiktieve entiteit, 
waarin de vroegere gemeen
ten blijven in de vorm van af
zonderlijke wijken ». 

Is het overmoed of ongeduld dat 
deze betrekkelijk jonge mandata
ris er toe gebracht heeft zo on
verbloemd in zijn kaarten te la
ten kijken ? En in die van vele 
anderen, politieke rat genoeg om 
niet zo schaamteloos perspektie-
ven van grondspekulatie te ope
nen, waarin de laatste groene 
gordeltjes rond onze dicht bij el
kaar hokkende dorpen zullen ver
dwijnen ! 

MINISTER MICHEL 
GEEFT ZIJN ZEGEN 

De bange vragen zijn dus ten 
volle gegrond. En wie verwacht 
had dat na de snode woorden 

van senator Pede een woud van 
rechtvaardigen zou rechtgeveerd 
zijn om hem de monsterachtig
heid van zijn bemerking onder de 
neus te duwen, is naïef. Integen
deel, minister van Binnenlandse 
Zaken Michel heeft op Pedes 
suggestie het volgende antwoord 
gegeven : 

Na deze woorden kunnen wij ons 
geen enkele begoocheling meer 
maken Wat er nog overblijft van 
ons « schoon Vlaanderland » zal 
grondig want struktureel verbrod 
worden Wij zullen met kunnen 
zeggen dat de daders ons niet 
tijdig verwittigd hebben. 

« Verder ben ik het met spre
ker eens over de noodzaak de 
gewestplannen te herzien. De 
nieuwe gemeentelijke eenhe
den zullen immers niet nood
zakelijk overeenstemmen met 
de grenzen van de gewest
plannen ». 

Karel Jansegers. 

DLRTIC JAAR GELEDEN 
We worden dezer dagen als het ware 
met de neus gedrukt op het feit, dat 
dertig jaar geleden (8 mei 1945) de 
tweede wereldoorlog officieel eindigde 
met de onvoorwaardelijke kapitulatie 
van het Derde Rijk. « Toevallig » ein
digde enkele dagen voordien de « der
tigjarige ooiog in Vietnam en zopas 
overleed een bekend figuur uit de tijd 
direkt na de jongste wereldoorlog, kar
dinaal Mindszenty. 

De generatie die het heeft meegemaakt 
staat er uiteraard anders tegenover 
dan zij, die het maar van horen zeg
gen of door lezing « weten ». Een ob-
jektieve benadering van oorzaken, ver
loop en gevolgen van de tweede we
reldoorlog, is nog maar pas op gang 
geraakt. Het zal nog heel wat tijd ver
gen eer men het fenomeen minder 
passioneel zal benaderen. Een publi
cist schreef, dat deze afstandelijkheid 
pas zal verwezenlijkt worden wanneer 
de generatie die het beleefde, zal ver-
twenen zijn. 

Van de hoge verwachtingen die men 
koesterde is inmiddels niet zo veel In 
huis gekomen. In de bevrijde westeuro-
pese landen vertrok men trouwens var 
meetaf op een slechte basis : een be
straffing van oorlogsmisdaden en var 
kollaboratie die elke elementaire 
rechtsnorm ontbeerde en ontaardde in 
een bloedige wraakneming van de 
overwinnaars op de overwonnenen. 
Daarmee willen de oorlogsmisdrijven 
absoluut niet goedgepraat zijn, we 
zijn dezer dagen met afschuw getuige 
van het oproepen van genocides tij
dens de oorlog, maar we kunnen ook 
niet blind zijn voor het begane onrecht 
na de oorlog. 
Deze herdenkingsdagen worden trou
wens in Vlaanderen extra bezwaard 
omwille van het uitblijven van amnes
tie. Ons land heeft de treurige eer, 
een der allerlaatste te zijn, die het 
blad nog niet omkeerde. Het mag dan 
zijn dat de huidige herdenking van 8 
mei 1945 officieel de laatste zal zijn, 
zij die beweren dat daarmee een blad 

wordt omgedraaid vergissen zich, al
thans zo lang de Belgische staat geen 
amnestie afkondigt. Het zal uiteindelijk 
ook onze eigen schande zijn, dat wij 
als volk niet zelf officieel amnestie 
konden verlenen, waar dit in het hart 
van het Vlaamse volk reeds lang ge
beurd is. Ook daarom verwerpen we 
de Belgische eenheidsstaat. 
De na-oorlogse generaties zijn er niet 
in geslaagd het trauma van de tweede 
wereldoorlog weg te jagen, ook al deed 
de welvaart zijn intrede in de zoge
naamde rijke wereld. Precies de nog 
steeds groeiende kloof tussen rijk en 
arm in de wereld bezorgt de rijken 
een slecht geweten en de armen een 
groeiende wrok. We worden geplaagd 
met een milieuvervuiling en met een 
evenwicht van de angst, waarmee we 
leerden leven doch dat niettemin een 
schrikwekkende realiteit blijft. We wor
den geslingerd tussen de vage vrees 
voor een derde wereldoorlog en de 
mogelijkheid via een bewapeningsbe-
perking en kollektieve veiligheidsver-

dragen toch de nog steeds zo einde
loos verre echte vrede te zullen bele
ven. Als volksnationalisten ten slotte 
ijveren we voor een Europa der volken, 
een verenigd Europa dat een sterke 
vredesfaktor zou kunnen zijn. 

Na dertig jaar is de tijd van het verge
ten aangebroken en van de vaste wil, 
vooruit te gaan, ook al wordt gans de 
westerse wereld sinds jaren reeds 
door een zware geestelijke krisis ge
teisterd. De pijnlijke tegenstelling Va-
tikaan-Mindszenty is wel simbolisch 
voor deze krisis, waaruit we ons noch
tans moeten bevrijden, door terug aan 
te knopen, zij het in totaal andere om
standigheden en met de vredeswil voor 
ogen, met een idealisme, dat althans 
de oude wereld nieuwe kracht, een 
nieuw zelfvertrouwen en een klaarder 
inzicht zou moeten schenken. Dertig 
jaar geestelijke verwarring (waarbij 
materiële welvaart een onvoldoende 
kompensatie of aanvulling is) zouden 
nu moeten volstaan (r.c.) 
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VAN 
DE VROUW 

...komt soms bedrieglijk over. Daarmee bedoelen we het uit
zicht dat de vrouw in de reklamewereld krijgt : de lach op het 
papieren bord is witter dan mogelijk, de lijn in de publici-
teitsbladzijden steeds even onberispelijk... Eva ziet eruit — 
letterlijk dan — als een plaatje. 

Het was zo'n gewoonte tijdens allerlei vrouwenmanifestaties 
de rekiamevrouw — zoals ze op affiche of in tijdschrift ver
scheen — uit te knippen en haar gezicht kris-kras in bonte 
mengeling van verontwaardiging op de panelen te kleven. 
Wat eerst als uitroepingsteken diende, groeide later uit tot 
meditatiestof : allerlei werkgroepen — voornamelijk in de 
zogezegde konsumptielanden — grepen de kleurrijke plaatjes 
tot nadere studie aan. 

Vorig jaar, In februari 1974, verscheen hieromtrent een UNO-
rapport, dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet : 

« De vrouw wordt door de reklame als seksobjekt gebruikt 
voor het stimuleren van de verkoop, of ze wordt als prikkel
pop afgebeeld om vrouwen te verlokken tot het kopen van 
nutteloze produkten. De reklame voor voorwerpen die de 
sociale status verhogen, richt zich meestal tot mannen. 
Huishoudelijke spullen en produkten worden vooral de vrou
wen aangepraat. Algemeen kan gezegd worden dat de 
reklame de seksuele verschillen beklemtoond ». 

Eind 1974 publiceerde een Amerikaanse reklame-vrouwen-
groep analoge konklusies. 

Terwijl dit jaar in Engeland en Duitsland gelijkaardige aktie-
groepen tevens een reglementering van bedrieglijke reklame 
eisen, ontstond in dit Vlaamse landsgedeelte eveneens een 
vrouwenreklamewerkgroep, en dit in het kader van PAG 
(Pluralistische Aktiegroep voor gelijkheid van man en vrouw). 
Het doel is de Nederlandstalige reklame in Vlaanderen na 
te gaan, te onderzoeken op welke manier de vrouw wordt 
aangesproken en voorgesteld en tegen al te diskriminerende 
advertenties op te treden, dit door aangepaste aktiemogelijk-
heden : een « zwarte lijst » kan doeltreffend werken. 

Tot hiertoe heeft de werkgroep — beperkt in mogelijkheden, 
maar onbegrensd in enthousiasme, zoals dikwijls met werk-
aktiegroepen het geval is — toch een aantal besluiten uit 
eerste onderzoekingen gehaald. 

In de plaatjes — onze Vlaamse vrouwen- en andere tijd
schriften (en kranten) opluisterend (?) — komt de vrouw 
in een typisch • rollenpatroon » tot uiting : als sierlijk voor
werp, als intellektueel-onderontwikkelde, als « dienstverle
nende » faktor, als volautomatische werkmachine. 

Vooral de Japanse firma's houden het nog bij het « lekker 
dier », dat zo rozig mogelijk naast het fototoestel of zelfs 
de ritssluiting moet voorgesteld. 

Onze eigen firma's houden het liever bij een geklede, maar 
dan rimpelloze, ladderloze en kleurloze verschijning. Opval
lend is echter het opsmukken van een bulldozer-reklame, een 
salon-advertentie of een aperitief-publiciteit met een fraai 
vrouwelijk « meubel ». 

Erger is het aanspreken van de vrouw met lapidaire zinnetjes, 
zoals ouderwetse onderwijzers hun tienjarige leerlingen aan
pakken : « Hun naam zegt het : waspoeders zijn gemaakt 
om te wassen. Niet om in te weken ». 

Opvallend is het reusachtig aandeel zeeppoeder- en poets-
middelreklame in de vrouwenbladen en andere tijdschriften, 
genoeg om je reinheidskompleksen te bezorgen als je nog 
een spatje vindt op een tafellaken... 

De reklame spreekt in dit verbland zelfs het kind aan : het 
« huisvrouwtje van zeven » staat al naast moeder klaar om 
als verbruikster van zeep en wasmachines allerlei textiel 
door de trommel te roeren... 

Op zo'n wijze krijg je Liesje gekonditioneerd van als ze in 
moeders weekblad kan lezen en ze het beeld van zichzelf 
krijgt als verbruikend huisvrouwtje... 

Huguette De Bleecker 

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

Ook om zijn « prijzenstop » krijgt de regering Tin-
demans nog steeds niet de prijs van de grote veran
dering. Dat de « Financieel Ekonomische Tijd » het 
met veel tamtam aangekondigde wondermiddel kri
tisch nuchter doorlicht, dat Jos Van Eynde in 
« Volksgazet » de kanonnen van zijn tipische ironie 
volop opentrekt, dit alles is in de lijn van de ver
wachtingen. I\4aar onder de titel « Tijd voor beslis
singen » geeft Jef Claes in « Het Volk » te verstaan, 
zij het dan in bedekte vorm dat de « verkennings-
ronde » nu toch al wat te lang geduurd heeft. In 
deze verknochte regeringsgetrouwe krant heet Tin-
demans nog niet Leo de Treuzelaar maar het gaat 

toch al in die richting. De bedekte kritiek van Jef 
Claes liegt er niet om voor een goed verstaander. 

En Jef Valkeniers kreeg de lof van « De Standaard » 
om zijn degelijk betoog over Vlaams-Brabant dat 
vanuit Brussel verkaveld en versneden wordt als 
een wingewest. Wat de Volksunie reeds lang gezegd 
heeft over de aftakeling van het atoomcentrum te 
Mol werd in een lang intervieuw door de CVP-er 
Dupré herhaald. Wie de schuld tenzij de regering 
waar de CVP sinds 1958 ononderbroken inzit als 
zwaarste gewicht. « Gazet van Antwerpen » besteedt 
hier ruime aandacht aan. (W. Luyten). 

DE TIJD 

« De prijsblokkering, aldus de mi
nister, is tegen niemand gericht 
en wil slechts een relatieve sta
biliteit bereiken die afgestemd is 
op het Duitse en Nederlandse 
voorbeeld. De verhoging van de 
maand april was teleurstellend 
nadat de vorige maanden het stij
gingsritme bleek af te nemen. 
Sommigen zijn van oordeel dat 
de stop voor een periode van 
twee maanden te klein is, maar 
de minister heeft met de maat
regel slechts willen aanzetten 
tot nadenken over het stijgings
ritme van de vorige maanden en 
heeft in die zin slechts willen 
waarschuwen. De blokkering zal 
maximumprijzen vaststellen en is 
dus niet van toepassing op even
tuele dalingen. Prijsverminderin
gen zoals voor de koffie zullen 
zich bijgevolg tijdens de blokke
ring kunnen voordoen. De minis
ter verMaarde verder dat de 
wachttermijn bij de aangifte van 
prijsverhogingen is opgeheven en 
dat momenteel 602 dossiers aan
hangig waren gemaakt ». 

VOLKSGAZET 

' Doch nauwelijks had onze pre
mier het Hemelse Rijk verlaten, 
of hij moest te Hong Kong de in
eenstorting van het Zuid-Vietna
mese bewind en van de Ameri
kaanse politiek in Azië vernemen. 
Hij vleide er zich lange tijd mee 
een leerling van Kissinger te zijn. 
Doch ook dat is nu geen beste 
referentie meer. 
Het is echter niets, vergeleken 
bij het slecht onthaal dat de eer
ste maatregelen en beslissingen 
te beurt viel die hij na zijn terug
keer op de vadergrond trof. 
Hij kondigde een prijzenstop af. 
Niemand is ermee akkoord. So
cialisten zoals Claes en Debunne 
hebben er reeds op 1 mei al het 
kwade van gezegd dat zij ervan 
denken. 
Doch ook van liberale en van pa-
tronale zijde, van de kant van de 
middenstand, gaan protesten op. 
Zij worden weliswaar door an
dere overwegingen ingegeven. 
Niettemin is het koncert alge
meen. Ook journalisten die door
gaans de regering steunen en 
lang deels als haar inspirators. 

deels als haar spreekbuizen door
gingen, gaan thans tegen Tinde-
mans te keer. De woordenschat 
die zij bezigen is verre van mals: 
' slag in het water », « onrecht
vaardige beslissing », « lapmid
del ', « niet ernstig », « bevesti
ging van de mislukking van de 
regeringspolitiek », « vaag en on
duidelijk ». 

GAZET VAN 
ANTWERPEN 

» Mol beschikt over warme cel
len, plutoniuminstallaties, sto-
ckageplaatsen voor radioaktief 
materiaal, behandelingsmogelijk-
heid van tritium, personeel voor 
steuntaken, analysten en werk-
plaatstechnici. 
Door laksheid van de SCK-direk-
tie en de regering verliezen deze 
troeven hun waarde. 
' Ik vraag me af wefke de plan
nen van de heren ministers zijn 
om eindelijk eens een belang
rijke Europese wetenschappelijke 
vestiging, hetzij het JET-projekt, 
hetzij een ander, binnen België te 
brengen. Is de regering meer spe
ciaal bereid — in het kader van 
de omschakeling en het meer 
verscheiden maken van het 
Atoomcentrum te l^ol — tot de 
onmiddellijke oprichting van een 
Stichting voor Projektonderzoek 
als motor voor nieuwe initiatie
ven. Vlaanderen moet ook drin
gend waardige tegenhangers krij
gen voor diverse Waalse « Cen
tres de Recherche de Techniques 
Nouvelles » die destijds met kom-
pensatiegeld voor de droom van 
Focant werden opgericht •.( J. 
Dupré) '. 

HET VOLK 

. De prijzenstop die de regering 
zo pas heeft afgekondigd zal mis
schien de op hol geslagen levens
duurte enigszins tegenhouden, 
maar mirakels hoeft men er 
geenszins van te verwachten. 
Leo Tindemans bleef ook niet ge
spaard van kommunautaire kop
zorgen, alhoewel men hem geen 
enkele daad kan verwijten waar
door hij de Vlaams-Waalse span
ningen zou hebben aangepord. 
Het geval-Nols werd hem onder 

de voeten geworpen als een glib
berige banaanschil, en het is nog 
niet van de baan. Het experiment 
met de voorlopige gewestvor
ming, dat Tindemans eigenlijk 
maar aanvaardde om de mede
werking af te kopen van het Ras-
semblement Wallon, is allesbe
halve een meevaller geworden. 
De meest noodzakelijke hervor
ming waaraan onze instellingen 
behoefte hebben is vereenvoudi
ging en een duidelijke aflijning 
van bevoegdheden, zodat de ge
wone burger er weer klaar in
ziet. Maar welke regering heeft 
de moed om overbodig geworden 
organen e/J,̂  k,(mffiissiq§i,,af te 
schaffen ? . ^ ï ^ ^ y ' ^ ^ ^ : 

DE STANDAARD 

• Jef Valkeniers, dokter en ka
merlid van de Volksunie, heeft in 
twee woeste uitvallen een deel 
van het dossier opengelegd : de 
bouw van het motel in Groot-Bij
gaarden, en de aanleg van de 
autoweg die vanuit de Vlaamse 
Ardennen naar Brussel zal prie
men. Valkeniers weet waarover 
hij spreekt. Als burgemeester 
van Schepdaal, leeft hij weliswaar 
in een witte Kaapse woning, maar 
vlakbij staat een grauwe brouwe
rij en het huis ligt aan de razen
de dodenweg naar Ninove. Ver
derop ademt het Pajottenland 
nog, maar van overal naderen de 
fabrieken, de auberges en de bo
degas. 

Het was een goed betoog. Valke
niers noemde het waanzin, nabij 
Brussel tweehonderd miljoen uit 
te geven voor de bouw van zes
tig hotelkamers, terwijl de hoofd
stad haar hotelakkommodatie nog 
niet voor de helft benut krijgt. 
Twee volte uren, die taaiste, hete 
namiddag van april, werd er ge
sproken over het tot van het Bra
bantse landschap. En de Kamer 
bleef leeg. 

Dat is het troosteloze in het par
lement : dat er soms betwistin
gen op de agenda komen, die 
voor generaties het aanschijn van 
land en volk kunnen bepalen, en 
dat de volksvertegenwoordiging, 
die betaald wordt om over deze 
problemen na te denken en te 
beslissen, verstek laat gaan. Uit 
pure onverschilliaheid ». 



KOMM€MT/1/^R 

engels vooruit 
als tweede taal 

Uit een antwoord op een parle
mentaire vraag van senator Wim 
Jorissen blijkt dat in het rijks-
middelbaar onderwijs het aantal 
leerlingen, die Engels volgen 
steeg van 3.013 in het school
jaar 1973-1974 naar 5.773 in het 
schooljaar 1974-1975 (tegenover 
55.362 die het Frans als tweede 
taal volgden). 
Op één jaar ti jd is er dus haast 
een verdubbeling. 
Anderzijds noteert men voor de 
eerste maal ook leerlingen die 
Duits als tweede taal volgen, al 
zijn er dit slecht vier (tegen nul 
het schooljaar voordien). 

michel 
wraakzuchtig ? 

Wij gaven in ons vorig nummer 
enkele foto's van het « onthaal » 
dat minister van Binnenlandse 
Zaken Michel op 25 april te Gent 
kreeg van de Taktivisten van 
Piet de Pauw. De Waal moet 
woedend geworden zijn, en 
zoekt kennelijk zijn wraaklust te 
koelen. Volgens hardnekkige ge
ruchten zou de minister nu straf
maatregelen getroffen hebben 
tegen een aantal leden van de 
Rijkswacht, blijkbaar omdat die 
zijne excellentie niet doelmatig 
genoeg wisten af te schermen 
van de Vlaamse kontestanten. 
VU-senator De Facq heeft nu in 
een dringende mondelinge vraag 
bij Michel geïnformeerd naar de 
juistheid van deze « geruchten ». 
Hij wil met name weten welke 
maatregelen er in voorkomend 
geval tegen de rijkswachters 
zijn genomen en welke de be
weegredenen daarvan zijn. 

keerpunt 
bij studenten ? 

Jarenlang heeft een klein ge
deelte van de studenten dat in 
de hyperlinkse romantiek was 
verzeild het algemeen studen
tenverbond (VVS) in handen ge
had. 
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Op 1 mei organiseerde de Rijkswacht vanuit Strombeek-Bever een 
voettocht in de Brusselse omgeving. Er kwam nogal onverwacht be
zoek. Piet de Pauw liet zich met een aantal van zijn TAK-knapen in
schrijven en met de leeuw en de TAK-vlag voorop stapten zij vrolijk 
mee op in de wandeltocht van de Rijkswacht. De Rijkswacht en de 
Takkers worden zo stilaan onafscheidelijke partners zij het in nogal 
verschillende omstandigheden... 

Een mode bij de studenten duurt 
echter nooit heel lang. Belache
lijke overdrijvingen en machts
wellust wreken zich uiteindelijk. 
De gebeurtenissen in het Verre 
Oosten en in Portugal hebben 
anderzijds - de extreem-linkse 
« onschuld » een bijkomende 
deuk gegeven. 
Hoe dan ook bij de recente stu-
dentenverkiezingen te Leuven 
op het jongste regionaal VVS-
kongres heeft het volksnationaie 
« Studentenfront » dat de steun 
genoot van KVHV, VNSU en TAK 

DE BRUSSELSE WERmijKHEID 
Senator Wim Jorissen bezorgde ons volgende recente cijfers betref
fende het aantal Nederlandstalige en Franstalige artsen in de zieken
huizen van de Brusselse Kommissies van Openbare Onderstand, en 
betreffende het aantal Nederlandstalige en Franstalige hogere ambte
naren in de Brusselse gemeentebesturen. 
En dan te weten dat er ten laatste op 1 september 1973 een 50-50 
moest zijn, volgens de wet ! 

ARTSEN IN DE KOMMISSIES VAN 
OPENBARE ONDERSTAND BRUSSEL 

ANDERLECHT 
ETTERBEEK 
SCHAARBEEK 
SINT-GILLIS 
ELSENE 
BRUSSEL : 
Sint-Pietersziekenhuis 
Brugmannziekenhuis 
Artsen verbonden aan deze 
twee ziekenhuizen 
Bordetinstituut 

HOGERE AMBTENAREN IN DE 19 GEMEENTEN 
VAN HOOFDSTAD-BRUSSEL 

TOTAALSTAND VOOR DE 19 GEMEENTEN 

Gemeentesekretarissen 
Gemeentelijke ontvangers 
Politiekommissarissen 
Direkteurs 
Dienstchefs 
AfdeHngschefs 

N. 
6 
2 
9 
5 
2 

33 
28 

34 
6 

F. 
45 
38 
68 
31 
69 

100 
103 

81 
40 

125 575 

F. 
15 
10 
31 
24 
25 
20 

N. 
4 
8 
12 
12 
15 
46 

135 97 

de verkiezingen gewonnen. Op 
491 uitgebrachte stemmen haal
de het Demokratisch Studenten
front er 205, de hyperlinkse 
« tendens »-groep kreeg er 193 
en de rest MLB (Amada) 93. 
Het aantal stemmen wijst er op 
hoe weinig studenten nog het 
aktieve studentenleven meele
ven. Hoe dan ook, de ban van 
hyperlinks is gebroken. 
De volksnationaie studenten, 
lange tijd een zwijgende groep, 
vertonen weer kruim. Waarover 
we ons slechts kunnen verheu
gen. 

asse 
verrast 
Aangelokt door de autoweg-afrit 
te Ternat en gesterkt door de 
laksheid van allerhande overhe
den alsook door hun financieel 
vermogen hebben zich de laat
ste jaren verschillende franstali 
gen neergelaten in de heuvel
achtige groene zone der ge
meente Asse. Deze franstaligen 
zijn geen Fransen, ook geen Wa
len, de meesten zijn zelfs geen 
Brusselaars maar gewoon frans
kiljonse Vlamingen (uit Aalst 
bijvoorbeeld). 
Op zondag 4 mei II. hebben zij 
hun eerste taalgemoetkoming be
komen. Niet van de burgerlijke 
overheid, maar van de geestelij
ke. Tijdens de « hernieuwing 
der doopgeloften » werden in de 
St-Martinusparochie (de hoofd
kerk) een vijftal Franse bijbels 
uitgedeeld aan zgn. franstaHge 
kinderen. 
In die parochie bestaat een pa
rochieraad. Deze had in het ver
leden al een paar keren een ne
gatief advies uitgebracht over 
het tegemoetkomen van frans
taligen door middel van Franse 
katechese. Maar parochieraad of 
niet, koncilie of niet, de pastoor 
(deken H e y v a e r t) blijft na
tuurlijk baas in zijn kerk. 
En nu is de kogel door de kerk. 
Asse is de laatste gave Brabant
se gemeente tussen de Brussel
se olievlek en de provincie Oost-
Vlaanderen. 

m 
Kollega Van Itterbeek heeft in « Wij » van 3 mei 1975 de 
Kulturele Integratie tussen Nooid- en Zuid-Nederland beschre
ven, gewikt en gewogen en met vraagtekens van hoop en 
twijfel verrijkt. 
Zo'n artikel zal jammer genoeg met minder grote Vlaamse 
rechtvaardigheidshonger verslonden worden dan de Nols
story, die Belgié een pijnlijke hoest heeft bezorgd en in 
Nederland wellicht met eens voor volwaardige aktualiteit 
aangezien wordt. 
Nochtans, hier wordt de vinger gelegd op een wonde die 
zowel boven als onder de Moerdijk onverzorgd is gebleven 
en daarom een gemakkelijke voedingsbodem werd voor een 
soort kwaadaardig ekzeem van twijfels die de gelukkig nog 
bij duizenden aanwezige Groot-Nederlanders voortdurend 
irriteert. 
De historische kulturele eenheid én de huidige kulturele 
eenheid tussen beide Nederlanden zijn voor eenieder duide
lijk. Misschien zo duidelijk zelfs dat men langs beide zijden 
van de staatsgrens vergeet ermee rekening te houden, ermee 
te leven. Of wil men er niet mee leven ? Ook niet nadat én 
voor het officiële Nederland én voor het officiële Vlaams-
Belgie het alibi wegviel dat men niet goed wist wie met 
wie kon onderhandelen zonder het politiek-diplomatiek fat
soen te negeren. Men kan overigens niet beweren dat aan 
de hardhorigen niet voldoende krachtig was gezegd dat het 
alibi niet meer bestond van de dag af waarop de Kultuurraad 
voor de Nederlandse kultuurgemeenschap was ingericht. Ik 
herinner me nog hoe in die dagen de Nederlander Kees Mid
delhof in een middag-aktueel op de BRT entoesiast vast
stelde dat De Haag in België nu eindelijk een officiële ge
sprekspartner had gevonden voor de gemeenschappelijke 
kulturele aangelegenheden. En ook Arie Willemsen sprak 
kort nadien op een Dosfel-lustrum in dezelfde zin, alleen 
voegde hij er met aandrang bij dat wij niet zouden mogen 
vergeten van het te dóen. 
Alsof wij dat zouden vergeten ? ! Wij, de onmachtigen die 
trouw zijn en weten dat elke bezwering uitgesproken wordt 
tegen de afwezigen, de machtigen die niet zo trouw zijn. 
Minder dan een jaar later werd in Brussel de Prijs der Ne
derlandse Letteren uitgereikt. « Je suis arrive a la fin de 
mon discours... » zei daar de Nederlandse minister-president. 
Om zich te verontschuldigen tegenover de Belgische en/of 
Nederlandse protokol-makers die hem verzocht hadden in het 
Frans te spreken, terwijl hij een gedeelte van zijn toespraak 
toch in het Nederlands had gehouden ? 
Zo spreken de officiële machtigen. En wat zeggen en doen 
de niet-officiële machtigen, de opiniemakers van onze kui
tuur ? Bepaalde Vlaamse letterkundigen gaan in Amsterdam 
roddelen dat wij in onze Vlaamse middelbare scholen slechts 
Gezelle en Timmermans en konsoorten toelaten en nooit 
eens een Noord-Nederlander. Dat is roddel om te gieren 
Tenminste als die ginder niet voor zoetekoek gegeten werd. 
En een Amsterdams boekenverkoper zei me kortgeleden nog 
in alle ernst dat wij in Vlaanderen de spelling van de dub
bele medeklinkers in open lettergrepen en de sch aan het 
einde van een woord in ere houden in het onderwijs. Pijn
lijke voorbeelden van mensen die ginds voorgelicht worden 
door mensen als de Vlaamse essayist H.L. die in vette let
ters publiceert : Ik weet het / Ik ben een slachtoffer : Ik 
ben een Vlaming / Langs moeders- en langs vaderskant / 
Het spijt me ik verontschuldig me / Want / 
Ja, Want... Wat na die / Want / komt, zullen wij de volgende 
maal vertellen. Als wij tot hoop en stichting ook een paar 
ernstiger mensen kunnen aan het woord laten, mensen die 
óók in de trein zitten die door de kulturele Noord-Zuidverbin
ding glijdt. 

FRANS-JOS VERDOODT 
N.B. Ik heb H.L.'s woorden aangehaald zonder toelating van 

uitgever en schrijver. Hoeveel bedragen de kosten van 
die schending van het auteursrecht ? Of de beloning ? 
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Aalst, Mechelen, Oostende, Tongeren, Brug
ge waren de aktiefste wervers deze week. 
Inzake absolute winstcijfers is de rangorde 
thans : Aalst, Cent, Dendermonde, leper, 
Hasselt, Mechelen en Turnhout, Kortr i jk, 
Oudenaarde en Brugge. Na hen maakten 
Tongeren en Brussel deze week de grootste 
sprong. 
Op het individuele vlak vallen Jan Caudron 
Aalst) en Frans van Dessel (Nijlen-Meche-
len) te citeren. 
De Top-twintigers rusten dus niet ! 

W I M JORISSEN 

10 MEI 1975 
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« Change money sir, change money sir ? ». Een goedgel<lede 
jongeman loopt zij aan zij met me mee en vraagt me dat 
fluisterend. Ik zeg neen want geld wisselen op de zwarte 
markt moet je voorzichtig doen wil je niet bedot worden of 
met de politie in aanraking komen. De zwarte marktkoers is 
zowat de koortstermometer van de lokale munt, een lage 
koers duidt op een gezonde munt en een hoge koers op een 
slechte financiële situatie. Zo krijg je in Kenya voor 1 VS-
dollar 7,14 Kenyan shillings en op de zwarte markt 8,5 tot 9, 
in Uganda krijg je officieel (in de bank) hetzelfde, dwz voor 1 
7,14 maar in 't zwart 14 tot 18. Dit is meer dan het dubbele 
van de officiële waarde. Het is natuurlijk dat die landen 
strenge -matregelen nemen tegen geldfraude variërend van 
boete en gevangenisstraf en uitwijzing voor de vreemdelin
gen tot de dood met kogel (in Uganda bv.) ! Dit maakt het 
geldwisselen tot een waar spionageverhaal met geheime af
spraken. Toen in Mozambique bekend werd dat Portugal het 
de onafhankelijkheid zou verlenen zakt de Escudo onoffici
eel tot 5 maal beneden zijn waarde. Gewiekste zakenlui (in 
Afrika = Indiërs) wisselden hun dollars op de zwarte markt 
en kochten honderden vllegtuigbiljetten, zo kon je voor 500 
VS-dollars een biljet voor een wereldreis kopen. Een week 
later waren de luchtvaartagentschappen gesloten. 

INFLATIE, OOK IN AFRIKA 
Het Is duidelijk dat de ekonomische toestand van die landen 
nog onstabieler is dan in de eerste of tweede wereldlanden. 
Zo deed de petroleumprijsstijging de prijzen stijgen met 100% 
tot 200%, de weinige deviezen die ze hebben moeten nu be
steed worden aan de aankoop van duurdere petroleum. Zo 
had Kenya, dat één van de weinige relatief gezonde Afrikaan
se landen was een tekort van 5 miljard frank te wijten aan 
prijsstijgingen van olie en andere Ingevoerde produkten. 
Van de kompensatle beloofd door de Arabische landen In het 
kader van « Afrikaanse solidariteit » hebben ze tot nu toe 
slechts 20 miljoen gezien, alleen Idl Amin, president van 
Uganda, is er in geslaagd tweemaal een aanzienlijk bedrag 
los te krijgen van de Arabieren. 
Een land zoals Kenya dat bijna geen mineralen heeft Is aan
gewezen op landbouw en toerisme. De toeristen-industrie is 
sterk ontwikkeld en geeft het land zijn grootste bron van in
komsten. Uganda dat een groot deel van het Afrikaans toe
risme voor zich nam zag zijn toeristen afdrijven naar Kenya 
nadat papa Amin enkele drastische maatregelen had geno
men. Met de landbouw Is het echter minder rooskleurig. 
Kenya eens een bekend « farm »-land met reusachtige boer
derijen uit de grond gestampt door Britse boeren, met een 
enorme veestapel in handen van zowel blanken als Afrika
nen en dat volledig zichzelf voorzag wat betreft basisvoeding 
moet nu verscheidene eetwaren invoeren. Wat Is er gebeurd? 
De boerderijen werden en worden stelselmatig overgenomen 
door Afrikanen maar bij gebrek aan planning, technische 
kennis, ervaring en financiële middelen schiet er na 3, 4 jaar 
niet veel meer over van de eens zo weelderige farm. 
Nochtans is voor Kenya als voor Tanzania de landbouw de 
enige troef om het hooft boven water te houden, en, men 
weet het en werkt er hard aan. 
Ekonomisch gezien Is Kenya een kapitalistische staat, poli
tiek gezien een (één partij) demokratle met een sterk presi
dentieel gezag en in vergelijking met andere Afrikaanse lan
den vaart het er materieel niet slecht bij. Voor Iemand die 
gewoon Is aan meer diktatoriale staten zoals Uganda, Zaïre, 
Malawi, Tanzania e.a. waait hier echt een wind van vrijheid. 
Men kan natuurlijk niet van de daken schreeuwen dat de 
president zich verrijkt ten koste van de staat maar over 
politiek wordt niet gefluisterd, de dagbladen en tijdschriften 
kritiseren de regering (niet de president) alle mogelijke bui
tenlandse tijdschriften zijn hier te verkrijgen. Censuur (poli
tieke) bestaat niet, In het parlement zei een lid een maand 
geleden dat de werkende klasse er beter aan toe was tijdens 
de koloniale periode. Zulk een uitlating is ondenkbaar in veel 
Afrikaanse landen temeer daar er geen parlement Is en moest 
er een zijn dan zou het parlementslid waarschijnlijk « verdwij
nen » (opposanten worden niet terechtgesteld, die « verdwij
nen »). Een punt dat ongeveer iedereen in Kenya openlijk be
kritiseert Is de korruptle. Korruptle viert hoogtij, iedereen 
doet er zowat aan mee onder de vakkundige leiding van de 
presidentsvrouw. Die dame, heel wat jonger dan de president, 
weet van aanpakken en heeft — dit is een publiek geheim — 
de zwarte markt van Ivoor, edelstenen en edele metalen In 
handen, dit naast de ettelijke maatschappijen en vennoot
schappen waarin zij en haar man het grootste part aandelen 
hebben. Dat niet iedereen tevreden Is met die eenzijdige kapl-
taalsophoplng is duidelijk. Onlangs deed een ondergrondse 
beweging « De Arme Burgers » verschillende bommen ont
ploffen in Nairobi met 21 doden, waaronder een parlements
lid en stookte onrust onder de studenten. Dit alles veroor
zaakte heelwat paniek maar nooit werden eisen publiek ge
maakt. Alleen de naam Is bekend en als men ver gaat zoeken 
konden de aanslagen gericht zijn tegen presidentiële bezittin
gen (night-klubs, hotels, busmaatschappijen). Oproepen tot 
burgerzin maar meer nog politie en de aankomst van Britse 
troepen (zogezegd in het kader van hun opleiding) hebben 
(voorlopig !) de bomSanslagen stop gezet. 
Opvallend in Kenya Is de westerse invloed, die Britse koloni
satie van bijna 100 jaar drukte hier een merkbare stempel 
die nog niet verworpen werd door de Kenyanen. Administra
tie, rechtspraak, onderwijs zijn nog steeds Brits geïnspireerd, 
de ekonomie is sterk afhankelijk van het « koninkrijk •>, van 
autentlciteit, wordt niet gesproken Het KIswahill is de offici
ële taal maar iedereen spreekt Engels. Er is geen personen-
kultus van de president zoals In Zaïre. 
Neen, Kenyanen zijn al te westers, te nuchter (Brits ?) om 
daar in te lopen. Kortom, Kenya Is een vrij stabiel, relatief 
welvarend land met verdraagzame en soms vriendelijke bur
gers, waar een grotere vrijheid heerst dan In de meeste Afri
kaanse landen en waar de bezoeker zijn dorst naar natuur kan 
verzadigen In de vele natuurreservaten per vliegtuig of per 
luxe bus, in dure hotels of (zoals Ik) te voet, al liftend en In 
de tent. 

Piet CALMEYN 
Kenya 

VOORTVAREND NOORD-KOREA 
(AVD) Krijgt Zuid-Korea na Kam-
bodja en Zuld-Vletnam nu ook zijn 
eerlijk deel van de internationale 
belangstelling ? Twee recente ge
beurtenissen bevestigen die ver
onderstelling. Nog vóór de val 
van Phom Penh toog de Zuidkore-
aanse minister van Buitenlandse 
Zaken naar Washington om van 
president Ford een paar welis
waar gedevalueerde maar toch be
moedigende verklaringen in ont
vangst te nemen en aan de ande
re kant van de Koreaanse barri-
kade vloog president Kim II naar 
Peking (van 16 tot 26 april jl.) om 
na een norse afzondering van 14 
jaren opnieuw voor Mao te ver
schijnen met forse anti-Ameri
kaanse uitlatingen en verwensin
gen aan het adres van president 
Park van Zuid-Korea. In een ge. 
meenschappelijk kommuniquee 
werd duidelijk gesteld dat Noord-
Korea de enige wettelijke en soe
vereine staat van het Koreaanse 
vaderland is —• een mededeling 
die te Seoel uiteraard op gemeng

de gevoelens werd onthaald. Die 
Kim II eist bovendien het terug
trekken van het hele Amerikaanse 
troepenkontigent dat daar sinds 
het einde van de Koreaanse oor
log (1950-1953) onder UNO-opper-
bevel is achtergebleven. 

Achter die felle woordenkraam 
staat kennelijk het groeiend besef 
van de Chinezen dat Washington 
(In naam van de grote ontspan-
ningspolitiek bv, !) niet in lengte 
van jaren passief zal blijven bij 
alles wat in het Verre Oosten ge
beurt. Zuid-Korea maakt immers 
samen met Japan deel uit van de 
Amerikaanse verdedigingsgordel 
in dit deel van de werelcT en ook 
Tokio blijft zweren bij de opvat
ting dat de soevereiniteit van 
Zuid-Korea onmisbaar is voor de 
veiligheid van Japan. 
Alles bij elkaar is het erg on
waarschijnlijk dat Kim II zijn on
stuimige oogmerken konkreet zal 
uitwerken. Wegens zijn revolutio
naire voortvarendheid is de pre

sident-maarschalk nergens perso
na grata Zelfs Moskou staat af
kerig van zijn radikallstlsch pro
gram en Peking zal zijn heetgeba
kerde Noordkoreaanse bondge
noot uit vrees voor internationale 
verwikkelingen nog wel tijdig tot 
bedaren en gematigdheid aanma
nen. Maar inmiddels is het pro
bleem van de Amerikaanse aan
wezigheid In Zuid-Korea weer aan 
de orde terwijl de dreigementen 
van Kim II ontmoedigend inwer
ken op buitenlandse investeerders 
die niet ongevoelig zijn voor de 
voordelen van die goedkope Zuid-
koreaanse markt. 

Hoe dan ook op eigen houtje kan 
Kim II de konfrontatie met Zuid-
Korea en de 30 000 met taktische 
atoomwapens uitgeruste Ameri
kanen niet aan ofschoon de jong
ste ervaring In Indo-China heeft 
geleerd dat de militaire machts
verhoudingen niet beslissend zijn 
voor verloop en ontknoping van 
militaire botsingen. 

Wfp.ï' 
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Suriname, N-0-Zuid-Amerika, 4,5 maal zo groot als Nederland, wordt dit 
jaar onafhankelijk na een lange aanloopperiode, die echter de toekomst 
niet rooskleurig maakt. Er wonen nog 385.000, meestal afstammelingen 
van negerslaven. In Nederland zelf wonen er 100.000 Surinamers. 

DE LES VAN VIETNAM 
(AVD) Zoals wij vorige week al 
schreven Is het niet uitgesloten 
dat de strategische en politieke 
aardverschuiving in Kambodja en 
Zuid-Vietnam een kettingreaktie 
op gang brengt die In haar uiterlij
ke verschijningsvormen aardig op 
de domino-teorie gaat gelijken. 
Alsof hij die voorspelling wilde 
bevestigen heeft de minister van 
Buitenlandse Zaken van Thailand 
het aanstaande vertrek van Ame
rikaanse troepen uit zijn land aan
gekondigd en tegelijkertijd ver
klaarde de voorzitter van het In
donesisch parlement dat de Seato-
landen (Indonesië, Maleisië, Filip
pijnen, Singapoer en Thailand) aan 
een grondige herziening van hun 
buitenlandse politiek toe zijn. 
Men hoede zich hierbij voor al te 
simplistische gevolgtrekkingen 
want de politieke, ekonomische 
en sociale omstandigheden ver
schillen In dit uitgestrekte gebied 
wel eens radikaal van de toestand 
die in Kambodja en Zuid-Vietnam 
de Amerikaanse nederlaag beze
geld heeft. De Noord-Vientamezen 
en de VRR-troepen hebben nl. niet 
van hun Zuidvietnamese tegen
stander gewonnen omdat ze mili
tair sterker waren (het tegendeel 
Is trouwens waar) maar omdat ze 
vaak op de hulp en nuttige infor
matie konden rekenen van een 
plaatselijke bevolking, die in het 
verward verloop der gebeurtenis
sen nog nauwelijks de nationalis
tische en de kommunistische leu
zen van elkaar kon scheiden. In 

Korea bv. waar de tegenstellingen 
tussen Noord en Zuid al meer dan 
twintig jaar politiek en ekono
misch vastliggen is een gelijkaar
dige ontwikkeling vooreerst al niet 
denkbaar. 
Intussen kan ook West-Europa le
ren dat het niet eeuwig op de 
grote baas uit Washington kan 
blijven rekenen. Het wordt wat 
dit betreft wel t i jd, dat Europa 
zich gaat bezinnen oaer zijn eigen 
kracht en mogelijkheden om ook 
zonder Amerikaanse « bijstand » 
en « bescherming » een eervol 
bestaan te leiden. Naar aanlei
ding van de konfliktsituaties in 
het Nabije Oosten en In de Ege-
Ische zee kon het alvast een po
litiek van aanwezigheid en parti
cipatie gaan voeren bij de grote 
onderhandelingen, die daar voor 
de deur staan. 
Inmiddels Is het allesbehalve ze
ker dat Washington nu de izola-
tlonlstlsche toer opgaat. Dit heeft 
de Gaulle na het verlies van 1'AI-
gérie Frangaise evenmin gedaan 
en dit was dan nog een autentlek 
Frans gebiedsdeel. Eigenlijk Is 
zijn koersvaste politiek pas na de 
Algerijnse affaire begonnen. Maar 
het Is zoals de editorialist van 
•• Le Monde » terecht heeft opge
merkt : de Gaulle had vast om
lijnde politieke doelstellingen en 
een onverzettelijke wil om ze te 
verwezenlijken. En dat kan men 
van de kleurloze Gerald Ford en 
zijn grijze politieke omgeving niet 
zeggen ! 

CYPRUS 
(AVD) Voor het Cypriotisch pro
bleem met zijn niet ongevaarlijke 
achtergrond van Grieks-Turkse te
genstellingen is nog altijd geen 
oplossing gevonden. Ook niet te 
Wenen waar de betrokkenen me
kaar verleden week hebben ont
moet in een poging om wederzijd
se wantrouwen en patriottische 
hartstochten af te breken en voor
waarden voor een duurzame rege. 
ling te vinden. 

Bij het zoeken naar een kompro-
mis-oplossing gaat het immers 
niet om Cyprus alleen. Het Cypri
otisch probleem is maar een deel 
van de Grieks-Turkse konfllktsitu-
atle waarachter het hele pakket 
van de Egeïsche zee schuilgaat. 
Bovenaan staan de aanspraken op 
de olievelden in het oostelijk deel 
van die zee en het Is bekend dat 
Grieken en Turken van die olie 
wonderen verwachten voor hun 
(toekomstige) ekonomische op
vlucht. Ten tweede rijst daar ook 
een « territoriaal » probleem want 
door de aldaar gelegen Griekse 
eilanden kan Turkije gehinderd 
worden in zijn toegangsmogelijk
heden tot de Egeïsche zee. Tege
lijk gaat het ook om de demilitari-
zerlng van die Griekse eilanden 
— zoveel stekelige Items die In 
vroegere Internationale overeen
komsten nooit kompleet werden 
bijgelegd. Wat de olievelden ten 
zuiden van Thassos betreft staat 
de Geneefse Konventle van 1958 
achter het Grieks standpunt ter
wijl diezelfde konventle ook reke
ning houdt met de Turkse grieven-
trommei. Eenzelfde « dubbelzinnig
heid » speelt mee In de verdragen 
van Lausanne (1923) en van Parijs 
(1947) maar hier gaat de « offici
ële » voorkeur naar Turkse argu
menten zonder de Griekse inter
pretatie te veronachtzamen. Het 
leidt bijgevolg tot niets zich in de 
juridische details van de kontro-
verse te verdiepen. 

Een duurzame oplossing Is alleen 
halbaar als men aan belde zijden 
zijn eisen gaat matigen. Politieke 
bemoeiingen moeten ook daar met 
een sisser aflopen als zich te An
kara een chauvinistische vleugel 
gaat opstellen en een even nood
lottige ontwikkeling tekent zich af 
als de Griekse llnksnationallsten 
te Athene de hele kontroversiële 
aangelegenheid naar een revanche 
over Cyprus willen ombuigen. De 
Grieken moeten (met het oog op 
vrede In dit deel van de wereld) 
begrijpen dat ze vandaag moeten 
ingaan op aanvaardbare voorstel
len inzake gewestvorming. Ander
zijds moeten de Turken beseffen 
dat ze de politieke redelijkheid 
geweld aandoen als ze voor 18 
pet Cypriotische Turken 40 pet 
van het grondgebied en 70 pet 
van de ekonomische kapaclteit 
van Cyprus opeisen. 
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BIORMEBIIVU 
VOORDE 
VROÜWENBOHENBEURS 
De Vrouwenboekenbeurs, ingericht 
door de PAG (Piuralistisciie AI<tiegroep 
voor gelijl<e reciiten van man en 
vrouw) afdeling IVlechelen, l<ende een 
overweldigend sukses. Een week ver
lenging was dan ook niets te veel, ver
mits elke dag andere scholen en klas
sen zich verdrongen Ook groepen uit 
Antwerpen, Brussel, Leuven, Hasselt, 
Kortrijk en zelfs Amsterdam waren van 
de partij De wedstrijd, uitgeschreven 
voor de scholen en waaraan talrijke 
boekenprijzen verbonden waren, kende 
enorm veel bijval Tien vragen over de 
Nederlandstalige literatuur en tien an
dere over de wereldliteratuur werden 
door de schooljeugd gretig opgelost. 
Elke dag kon men er kennismaken met 
andere vrouwelijke auteurs. 
Zo kwam er een klas, die « De Ramko-
ning » moest ontleden, uitleg vragen 
aan Rose Gronon. Op een weerlicht za
ten wij in de Griekse mythologie ver
zeild en zagen wij een Klytaimnestra 
van vlees en bloed voor onze ogen ver
schijnen In de puinen van Mykene 
hoorden wij Klytaimnestra praten zoals 
Rose Gronon het m haar verbeelding 
gehoord had, alleszins toch met de 
boosaardige vrouw waarvoor zij altijd 
versleten werd. 
Weinigen zullen betwijfelen dat Rose 
Gronon een hoogtepunt is in onze Ne
derlandstalige romanliteratuur Toen 
WIJ haar vertelden dat zij tenminste de 
staatsprijs verdient, glimlachte zij fijn
tjes Zij is overtuigd hem nooit te krij
gen, want zij kent helaas het klappen 
van de zweep Liever nooit een prijs 
dan ooit een toegeving te moeten doen, 
die haar met ligt Wij kunnen Rose Gro
non er alleen maar des te meer om 
bewonderen Zij heeft het aanvankelijk 
niet gemakkelijk gehad om erkend te 
worden, maar in Paul Hardy en Hubert 
Lampo heeft zij wel een stimulans 
gevonden Eenmaal zelfs heeft Rose 
Gronon een prijs gehaald voor iets dat 
zij, volgens haar eigen zeggen, hele
maal niet kon : nl. toneelschrijven 
Daisy Ver Boven kende haar doorbraak 
met de roman « Mayana » Zij grinnik
te even bij de gedachte dat zij een 
tiental jaren terug een gedeelte van 
haar Kongoroman « De rode aarde die 
aan onze harten kleeft » moest her
schrijven ,omdat daarin een blank paar
tje ongehuwd in bed lag Moest het 
een zwart paar geweest zijn, zou het 
geen moeilijkheden opgeleverd heb
ben 
Met Martien Carton uit Amsterdam, 
schrijfster van « Het groene boekje 
voor meisjes », zaten wij direkt in het 
Nederlandse feminisme verzeild (Joke 
Kool-Smit, auteur van « He zus, ze 
houen ons eronder ! », kon helaas niet 
komen). 
Tientallen jongemeisjes schreven naar 
haar Het hoofdtema, dat uit die brie
ven naar voren kwam, was wel degelijk 
« ons moeder mag het niet weten » 
Dit zal dan ook de titel zijn van haar 
nieuw werk, dat ergens een leidraad 
wil wezen voor jonge meisjes, die met 
hun sexuele problemen bij hun eigen 
moeder met terecht komen 

Tijdens de aanwezigheid van Lia Tim
mermans verschenen er ettelijke ge
zinnen met kleine kinderen, die alle
maal een handtekening wilden in « Wid-
del en Waddel », Janneke en Mieke » 
en noem maar op, want Lia Timmer
mans kan zeer boeiend vertellen. Jam
mer dat het stereotiepe rollenpatroon, 
dat mannen en vrouwen in clichéfigu-
ren indeelt, haar soms parten speelt 
Met Jet Jorssen zaten wij midden in 
de 19de eeuwse geschiedenis van Ant
werpen « Oh, Siemeniskinderen » 
heeft veel kans een bestseller te wor
den van een vrouw die lang niet naar 
waarde is geschat geweest Zij schreef 
reeds een tiental romans waarvan het 
magisch-realistische « Gevecht om een 
dode vrouw » veruit haar beste is Jet 
Jorssen heeft er 25 jaar over gedaan 
om haar werk te zien erkennen en 
waarderen Zij heeft het gehaald en 
haar verdere opgang zal nog moeilijk 
te stuiten zijn 
De psychologe Renée Van Mechelen 
had het genoegen haar eerste boek 
« Een nieuwe lei voor Eva » aan een 
zeer geïnteresseerd publiek voor te 
stellen Renée, die in feministische 
en opvoedkundige kringen zeer gekend 
IS en ettelijke malen op de TV ver
scheen en over de radio sprak, heeft 
het altijd aan de stok gehad met het 
stereotiepe rollenpatroon. Renée Van 
Mechelen heeft alleszins op dit vlak 
reeds baanbrekend werk verricht en 
met haar 29 jaren staat ze nog maar 
aan het begin van haar karrière 
Als jonge romanschrijfsters kwamen 
ook Monika Van Paemel en Mireille 
Cottenje aan de beurt Monika won de 
prijs van het beste romandebuut met 
« De amazone met het blauwe voor
hoofd » Haar tweede roman heet en 
is een « Konfrontatie » met zichzelf 
Mireille wist met haar jeugdboek « Het 
grote onrecht » heel wat deining te 
verwekken en is met « Het dagboek 
van Carla », « De eeuwige zomer » en 
« Lava » een gevestigde schrijfster ge
worden 

Voor de spreekbeurten van Hella S 
Haasse en Emma Vorlat liep het 
storm In extremis had de PAG — de 
plaatsbesprekingen werden met de dag 
talrijker — een grotere zaal met ge
luidsinstallatie van de stad ter beschik
king gekregen Wanneer puntje bij 
paaltje kwam, had « men » vergeten 
een spreekgestoelte te plaatsen, funk-
tioneerde de geluidsinstallatie met en 
was het technisch personeel, nodig 
voor de aansluiting, onvindbaar De 
weinige personen, die op dat middag
uur te bereiken waren, gaven allen 
een «paraplu» aan elkaar door. Nood 
breekt wet Met honderden werd er 
verhuisd naar de kleine feestzaal, waar 
de jeugd gaarne bereid was op de 
grond te zitten of met twee op een 
stoel te hangen Na de lezing m de 
snikhete zaal kwam iemand vriendelijk 
uitleggen waar het ventilatiesisteem 
"Stond en precies één dag later ontvin
gen de inrichters de stadsrekening 
voor de grote zaal mét geluidsinstalla
tie 

Hoe dan ook was het een buitengewo
ne voordracht van Hella S Haasse, die 
men terecht de grote dame van de 
Nederlandse letteren mag noemen Zij 
belichtte talrijke vrouwelijke auteurs 
uit een recent verleden Zij deed het 
zo voortreffelijk dat iedereen het jam
mer vond, toen ze eindigde Trouwens 
al degenen die haar in « Ten huize 
van » gezien hebben, zijn getuige 
geweest van het meesterschap van 
haar woordgebruik en haar scherpe in
telligentie 
Ook Emma Vorlat, schrijfster van 
« Open brief aan de vrouwen » wist 
een talrijk gehoor te boeien met de 
man-vrouw relatie in de literatuur Zij 
haalde tal van auteurs aan die zij op 
een zeer persoonlijke wijze wist te be
naderen Menigeen zag tot zijn verras
sing een ander beeld oprijzen van een 
werk, dat hijzelf gelezen had 
Met Clara Haesaert, Lucienne Stas-
saert, Magda Buckinckx en Anne Del 
lart kwamen wij bij de poëzie terecht 
Clara Haesaert, auteur van « Omge
keerde Volgorde » en « De overkant » 
weet een topfunktie in het ministerie 
van Kuituur te verzoenen met een in
tense artistieke bedrijvigheid, terwijl 
Lucienne Stassaert het aanvankelijk in 
de .experimentele poëzie gezocht heeft 
met o m « Vergeten grens » en « In 
de klok van de machine tikt een 
mens » en nu ook toneelstukken 
schrijft Hoe Magda Buckinckx als 
moeder van zes kinderen erin gelukt 
om zich te koncentreren en poëzie te 
schrijven, is ons een raadsel Maar ze 
doet het toch « Woorden woorden » 
en « Dit grijze huis » zijn gekende bun
dels van haar 

Anne Dellart heeft buiten een paar 
verfijnde verzenbundels ook romans 
gepubliceerd zoals - De mistgrens » 
en « Het dorp van de dorst » Romans 
die meer dan een revelatie zijn 
Na deze vier dichteressen kreeg de 
boekenbeurs de romanschrijfster Iri-
na Van Goeree op bezoek Ook deze 
auteur wist de laatste tijd steeds meer 
in de belangstelling te komen met 
•• Stilte, men liegt », . Een antwoord 
gillen » dat de vervreemding van de 
man behandelt en « De Kooi • 
Belangstellenden konden eveneens 
kennismaken met dr Lydia De Pauw-De 
Veen, professor aan de universiteit van 
Brussel, die reeds heel wat weten
schappelijk werk gepresteerd heeft, zo 
om « D e begrippen « schilder », 
« schilderij » en « schilderen » m de 
17de eeuw » 

Mieke Claeys-Van Haegendoren, 
schrijfster van de lijvige studie over 
Hendrik De Man, kon helaas niet aan
wezig zijn Graag had de PAG ook Ma
ria Rosseels in haar midden gehad, 
maar dit is niet mogelijk gebleken Het 
kan met genoeg onderstreept worden 
dat Maria Rosseels, samen met Rose 
Gronon en Hella S Haasse, een hoog
tepunt betekent in onze Nederlandsta
lige literatuur 
De hele pleiade schrijfsters werd afge
sloten met de jeugdschrijfster Chris-
tiane Luyten, wier vervolgwerk « Het 
eiland m de nevelen » en •• De blauwe 
gentiaan » zo pas van de pers geko
men was Voor deze jeugdboeken heeft 
Chnstane Luyten zich intens verdiept 
in de geschiedenis van de inval der 
Normandiers in Engeland Het speelt 
zich dan ook af in de elfde eeuw. 
Al met al betekende deze Vrouwen
boekenbeurs voor de ene een revela
tie, voor de andere de bevestiging van 
wat zij reeds vermoedde De bedoe
ling van het hele opzet was te bewij
zen dat de vrouw kreatief evengoed 
« haar mannetje » staan kan als zij 
maar gelijke kansen krijgt 
Dat dit opzet geslaagd is zullen weini
ge bezoekers aan de Vrouwenboeken
beurs kunnen betwijfelen 

Hilda Uytterhoeven 

Rose Gronon 

Lia Timmermans 

Jet jorssen 

Anne Dellart 

Mireille Cottenje 

Martien Carton 
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SCHIPPEREN TUSSEN BRENZEN 
Iedereen weet wel wat een grens bete
kent. Daarvan moet zeker geen verkla
rende omschrijving gegeven worden. Voor 
wie het nochtans riet weet, geeft van 
Dale's groot woordenboek het antwoord. 
Daarin vindt men ook wat een taalgrens 
Is : « de grens tussen gebieden waar 
verschillende talen gesproken worden, bv. 
de taalgrens in België ». Er zijn ook ande
re grenzen, o.a. salarisgrenzen (vraagt 
volgens van Dale geen verklaring) en in-
komengrenzen waarvan gezegd wordt dat 
dit het bedrag is van het inkomen waar
boven men niet tot een verzekering kan 
worden toegelaten. Over deze laatste 
grenzen valt heel wat te zeggen. 
Het « taaigrensgeval » is Immers geen 
alleenstaand « geval ». Er bestaat ook een 
« Inkomengren^geval ». Niet alleen om tot 
een verzekering toegelaten te worden, 
maar ook om bepaalde rechten te genie
ten, plichten te hebben, voordelen te ont
vangen bestaan Inkomengrenzen. Deze 
zijn niet steeds op hetzelfde bedrag of 
hetzelfde niveau vastgesteld, zodat het 
zeer goed denkbaar en reëel is dat be
paalde mensen tussen hamer en aanbeeld 
vallen. Voor rechten op bepaalde toela
gen, premies, verzekeringen, aftrekkin
gen komen zij niet in aanmerking. Voor 

zekere verplichtingen, betalingen, belas
tingen, komen zij opeens wel in aanmer
king. 
Niet alleen, maar wel voornamelijk in de 
sociale wetgeving en in bepaalde wetten 
met een sociale inslag, worden salaris-
grenzen vastgesteld. IVIaar er wordt daar 
ook lukraak mee gespeeld. 
Wanneer is men minvermogend ? Wan
neer bereikt het inkomen het socio-vitaal 
minimum ? Wanneer heeft men een 
« hoog » inkomen ? Wonderwel liggen de
ze grenzen dikwijls zeer dich bij elkaar I 

ENIGE VOORBEELDEN 

Voor de belastingen heeft men reeds een 
hoog inkomen vanaf 360.000 fr. want vanaf 
deze grens wordt de pragmatische aan
passing van de belastingsschalen aan de 
evolutie van het indexcijfer niet meer toe
gepast. Voor inkomens tussen 210.000 
fr. en 360.000 fr. worden deze aanpassin
gen trouwens slechts gedeeltelijk door
gevoerd. Een « laag » inkomen aldus de 
belastingen ligt beneden 210.000 fr. 
Voor de studiebeurzen is men minvermo
gend en heeft men recht op een studie
beurs voor de kinderen wanneer men met 

3 tot 4 personen ten laste een netto-be
lastbaar inkomen van ongeveer 300.000 
fr niet overschrijdt. 
Het minimum maandloon dat men aan een 
werknemer van 21 jaar moet toekomen 
vanaf 1-7-76 werd door het interprofessio
neel akkoord 1975-1976 aan het indexcij
fer van 1-1-75 vastgesteld op 15.500 fr. 
per maand. Men raamt dus het bestaans
minimum op 1 januari 1975 in feite op 
186 000 fr., ongeacht of men personen 
ten laste heeft of niet. 
Wanneer men dan als alleenstaande een 
woning wenst te bouwen of te kopen, 
kan men van een bouwpremie genieten 
wanneer het inkomen 200.000 fr. niet 
overschrijdt. 
Wie als werknemer met de trein naar het 
werk moet, kan een sociaal abonnement 
bekomen aan een voordelig tarief en de 
werkgever betaalt bovendien nog de 
helft Voor de bedienden wordt dit maar 
mogelijk wanneer zij minder dan 325.000 
fr. per jaar verdienen. Betekent dit dan 
dat een jaarsalaris van meer dan 325.000 
fr. een immens kapitaal uitmaakt, gelijk 
staat met een direkteurswedde en dat 
geen enkele handarbeider een dergelijk 
inkomen kan verdienen ? Niets is natuur
lijk minder waar ! 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN v/03 1 
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SLOOPTOELAGE 

in het BS van 15 april 1975 verscheen het KB van 10 
maart 1975 dat de reglementering van de slooppre-
mie wijzigt met terugwerkende kracht vanaf 1 ja
nuari 1975. Wij geven hieronder de voornaamste 
bepalingen van dit reglement volgens de jongste 
gegevens. 

Noteer : Deze rubriek vervangt de vroeger versche. 
nen rubriek nr V/02. 

Voorwaarden 

1 De betrokken woning moet ongezond verklaard 
worden door de minister tot wiens bevoegdheid 
de huisvesting behoort. Dit gebeurt op grond 
van een advies van de burgemeester. 

2. De eigenaar of de mede-eigenaar met het groot
ste aandeel moet een natuurlijke persoon zijn. 
Dus : geen rechtspersoon, vereniging, enz. 

3. De woning moet tenminste zes maand bewoond 
geweest zijn tijdens de periode van drie jaar 
die de datum van de aanvraag voorafgaat. Deze 
termijn van zes maand moet niet ononderbroken 
zijn geweest. Dit wordt bewezen door een attest 
van de burgemeester. 

4 De verkoopwaarde van het onroerend geheel 
(grond + woning) mag niet meer bedragen dan 
500.000 Fr. De verkoopwaarde van de grond al
leen (na sloping) mag niet meer bedragen dan 
300.000 Fr. Noteer evenwel dat voor landbouw
bedrijven hiervoor slechts maksimum 6 a in 
rekening wordt gebracht. 

5 De woning mag niet aangekocht zijn tijdens de ' 
periode van drie jaar vóór de datum van de aan
vraag. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt 1 
indien ter plaatse een nieuwe woning wordt opge- ' 
richt waarvoor een staatspremie verkregen wordt 
of een lening met staatswaarborg. 1 

6 De woning moet laatst uitsluitend als woonge
legenheid gebruikt zijn. Dit wordt bewezen door 
een attest van de burgemeester. 

Noteer ook 

De slopingswerken mogen niet aangevat worden 
vooraleer de toelage werd toegewezen, zoniet wordt 
de aanvraag ambtshalve afgewezen. Op deze regel 
bestaat nochtans een uitzondering : Wanneer de 
burgemeester de sloping heeft bevolen wegens 
gevaar voor de openbare veiligheid. Een premie
toezegging is geldig voor twee, maar kan uitzonder
lijk met zes maand verlengd worden. Binnen deze 
periode moeten de werken uitgevoerd zijn. 

Bedrag en aanvraag 

De slooptoelage bedraagt maksimum 40.000 fr. De 
aanvraag-formulieren zijn te verkrijgen op het ge
meentehuis. De aanvraag moet gericht worden aan 
volgend adres : Bestuur voor de Huisvesting, Ora-
toriënberg 20, 1010 Brussel. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

Eén indexaanpassing op het salaris vol
staat om een verhoging van wedde (het
geen niet noodzakelijk een verhoging van 
inkomen betekent) om te zetten in een 
vermindering omdat men het recht ver
liest op een sociaal abonnement, in een 
hogere belastingsschaal terecht komt, 
meer aan de sociale zekerheid moet bij
dragen, geen bouwpremie of bouwlening, 
noch een studiebeurs voor de kinderen 
kan genieten. 
In de sociale wetgeving blijkt een een
vormig standpunt Inzake de grens tus
sen redelijk Inkomen en hoog inkomen 
ver zoek te zijn. Voor bedienden geldt dat 
bij een bruto-jaarsalaris van 150.000 fr. 
men bij de kategorie « hogere bedien
den » gerekend wordt en dat in dergelijk 
geval hogere dan de minimale opzeggings
termijnen kunnen verschuldigd zijn bij op
zegging van de arbeidsovereenkomst. Dit 
kan in het voordeel, maar ook in het na
deel van de bedlende spelen, voorname
lijk wanneer hijzelf wenst op te zeggen. 
Wanneer het minimum maandloon 15.500 
fr. zal bedragen, heeft dit immers tot ge
volg dat nog slechts minderjarigen in aan
merking komen voor de minimale opzeg 
gingstermijnen. 

In de arbeidsovereenkomst voor bedien
den kan ook, zoals voor de handelsverte
genwoordigers, ingeschreven worden dat 
bij zelf gegeven ontslag niet bij een 
konkurrerende onderneming in België 
kunnen gaan werken gedurende één jaar. 
Dit is het geval wanneer de jaarbezoldi
ging 150.000 fr. overschrijdt. In de prak
tijk kan dit betekenen dat sommige be
dienden bedreigd worden met broodroof 
of expatriéring, wanneer dergelijke over
eenkomst naar de letter uitgevoerd wordt. 
Het gevaar is zelfs niet denkbeeldig dat 
deze onrechtvaardigheid tot alle werkne
mers wordt uitgebreid, vermits in het 
wetsontwerp in het Parlement neergelegd 
door minister Callfice niet alleen de be
dienden en handelsvertegenwoordigers, 
maar alle werknemers in deze regeling 
zullen betrokken worden. Het bedrag van 
een jaarsalaris van 150.000 fr., hoe onwaar
schijnlijk ook, werd in dit ontwerp weer
houden. 

Een salarisgrens die volledig uit de mode 
geraakt is, komt voor in het Burgerlijk 
Wetboek, wanneer sprake is van beslag
legging op het loon. Ondanks het feit dat 
het bestaansminimum bestaande uit lonen 
en wedden vastgesteld werd op 15.500 fr 
per maand, wordt toch op het gedeelte 
van het loon boven 12.000 fr. volledig be
slag gelegd en wordt op het gedeelte 
van het loon beneden deze grens reeds 
een tot twee vijfden ingehouden. In der
gelijk geval kunnen schuldeisers terecht 
of ten onrechte het inkomen van hun 
schuldenaars beperken tot een aalmoes. 
Van logika gesproken ! 

EEN LES IN GRENZEN 

De lijst van voorbeelderj is verre van uit
geput. Er zijn ook grenzen gesteld voor 
de betaling van de bijdragen voor de so
ciale zekerheid, waarvan de hoogste grens 
op 1-1-75 vastgesteld was op 37.925 fr. 
per maand, d.i. meer dan 450.000 fr .per 
jaar. Daarbij dient gezegd dat voor de 
terugbetaling van dokters- en apotekers-
rekeningen geen grens meer bestaat. Om 
te betalen zijn grenzen misschien een 
overbodige luxe. Dat blijkt trouwens ter
dege wanneer wij het over kredieturen 
zouden hebben. De werkgevers in dit ge
val moesten tot 1 april 1975 een bijdrage 
voor de kredieturen betalen gebaseerd op 
een salarisgrens van 37.925 fr. per maand. 
De werknemer die van zijn recht op kre
dieturen wenst te genieten moet zich te
vreden stellen met een dekking van zijn 
loonverlies tot een maandloon van 28 000 
fr. Verdient hij meer dan geeft het fonds 
van de kredieturen geen cent meer boven 
28.000 fr., maar zijn werkgever kon wel 
een bijdrage betalen op een hoger basis
salaris. 

Bij een sluiting van een onderneming kan 
een Fonds in de plaats treden van de 
werkgever, die niet in staat Is achterstal
lige lonen, vakantiegeld, opzeggingsver
goedingen e.d. te betalen. De werknemer 
die met een redelijke bezoldiging steeds 
een belangrijk bedrag van zijn salaris af
stond voor de sociale solidariteit, onder
vindt op dergelijke ogenblikken dat die 
solidariteit voor anderen maar niet voor 
hem bestaat. 
De liefde kan en mag niet van één en 
steeds dezelfde kant komen ! In de so
ciale wetgeving, in de breedst mogelijke 
zin beschouwd, kan men vaststellen dat 
deze die de grootste sociale lasten dra
gen, soms dezelfden zijn die ook de 
grootste sociale slachtoffers zijn. Het 
laar 1975 werd uitgeroepen tot het inter
nationaal jaar van de vrouw. Wie meldt 
zich als kandidaat voor 1976, Indien dat 
jaar uitgeroepen wordt tot het jaar van 
het salarisgrensgeval ? 

M.B. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
AANDACHT 

Gezien het « open weekeinde » 
ingevolge O.-H.-Hemelvart, zal de 
arr. raad vorzien voor vrijdag 9 dz 
verplaatst worden naar vrijdag 16 
mei e.k. (zelfde uur en lokaal). 
IN MEMORIAM 

Het arr. bestuur en raad betui
gen hun diep medevoelen, aan 
hun arr. raadskollega en voorz. 
van VU-afd. Boechout Alex Pee-
ters, en achtbare familie, bij het 
overlijden van zijn geliefde vader 
Ferdinand Peeters (27-4-1975). 
KNS-VOORSTELLING 

Traditiegetrouw brengen de 
Antwerpse KNS-akteurs een jaar
lijkse opvoering voor VU-arr. Ant
werpen. Voor de opvoering van 
de muzikale klucht « Trijntje van 
Saardam », op dinsdag 27 mei 
e.k. te 20 u. (KNS-Antwerpen), is 
het zodoende geraadzaam en 
sterk aanbevolen, uw plaats(en) 
nu te bespreken. Richt u best 
rechtstreeks tot onze centrale 
kaartenverkoopdienst : VU-Stads-
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwer
pen (36.84.65), alle werkdagen 
tussen 9 u. 30 en 16 u. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Kaarten voor het 38ste VI. Nat. 
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) 
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. 

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 I ». Nog prima-
kaarten — eerste rijen aan 150 fr. 
— te verkrijgen bij afd. penningm. 

André Fllliers, Statiestr. 9, Ber-
chem (tel. 39.24.28). 

BOECHOUT 
ROUW 

Afdeling en bestuur VU-Boe-
chout betuigen langs deze weg 
hun innige deelneming en mede-
voelen aan geachte voorzitter 
Alex Peeters en achtbare familie, 
bij het overlijden van zijn bemin
de vader. 

BOOM 
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 
WENSEN 

In opvolging van wijlen Juul 
Dillen legde Bert Van de Wal de 
eed af als gemeenteraadslid. We 
zijn er van overtuigd dat mandata 
ris Van de Wal én omwille van 
zijn rusteloze inzet én omwille 
van principiële karaktervolle over. 
tuiging voor onze fraktie een ste
vige aanwinst is. We wensen hem 
een suksesvol mandaat als ge-
meentedraadslid. 

BODEGA 
Nog een naklank van onze bode

ga-avond die een groot sukses 
werd. Vorige week vergaten wij 
inderdaad twee verdienstelijke 
elementen in de bloemetjes te 
zetten : dit zijn de « barkeepers » 
G. Smans en Walter Joris, zoon 
van ons bestuurslid Fernand Jo
ris. Zonder hun medewerking tot 
de laatste snik ware deze avond 
inderdaad onmogelijk geweest. 
'T LANTEERKE 

Deze volkskunstgroep uit Bor
gerhout viert dit jaar zijn tienjarig 
bestaan. Naar aanleiding van deze 
feestelijke gebeurtenis heeft deze 
groep op 1 mei j l . in het prachtig 
kader van het gemeentehuis te 
Borgerhout de uitvoering verzorgd 
van « De Lanciers » en enkele an
dere volksdansen. Het initiatief 
kende een groot sukses en we wil
len graag de ijverige leden van 't 
Lanteerke gelukwensen om hun 
fijn verzorgde uitvoering. Borger
hout mag fier zijn op deze uit
muntende groep. 
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. Gardijnplein 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. 

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. 

BORNEM 
OPENING « DE BRON » 

Op zaterdag 24 mei opening 
van « De Bron », lokaal Vlaamse 
klub Bornem, gelegen Kapelstr. 
71. Programma : 15 u. : bijeen
komst aan zaal Alcazar, Puurse-
stwg 25 en rondgang in de ge
meente met de Vlaamse muziek
maatschappij Kempenland van 
Mol ; 16 u. : plechtige opening 
met toespraken van Wim Jorissen, 
nat. sekr. en Hugo Schiltz, voorz. 
van het Partijbestuur, Daarna ont
vangst en heildronk. Iedereen is 
van harte welkom. We rekenen 
stellig op een sterke afvaardiging 
van alle afdelingen van het arr., 
en ook van het Waasland. 
TAK KLEIN-BRABANT 

Ter gelegenheid van de opening 
van het lokaal van de Vlaamse 
klub « De Bron » organiseert TAK 
in de bovenzalen van dit huis een 
uitgebreide tentoonstelling van 
haar aktiviteiten, vooral van de 
betogingen in Schaarbeek. Ope
ningsuren : zaterdag 24 mei van 
16 tot 20 u. en zondag 25 mei van 
10 tot 13 u. 

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 (Stan 
Van Looveren) ; Bethanië : café 
Oud-Belqië, 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. 

DUFFEL 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Miei Vanlangendonck heeft zit-
dag in het Gildenhuis op maan
dag 12 mei van 19 tot 19 u. 30. 

•iJrfeS' 

BELANGRIIKE NEDEDEUNG 
VOOR ALLE VU-AFDELIHGEK 

Zoals wij in ons vorig nummer aankondigden 
zal de verschijningsdatum van « Wij » binnen
kort gewijzigd worden. 

Vanaf donderdag 29 mei zullen onze lezers ons 
weekblad de doriderdagmorgen ontvangen. 
In de praktijk betekent het dat « Wij » voortaan 
de dinsdagavond zal worden afgesloten om de 
woensdag te worden gedrukt. Een en ander 
brengt een hele wijziging te weeg in het afwer
kingsschema en meteen veranderen ook de da
gen waarop de kopij voor de verschillende ru
brieken op de redaktie moet toekomen. 
Voor de rubriek « Wij in de Volksunie » (bewe-
gingsleven) zullen alle berichten en mededelin
gen in de toekomst TEN LAATSTE DE VRIJDAG
MIDDAG op de redaktie moeten zijn. De eerste 
maal dus op vrijdagmiddag 23 mei a.s. voor het 
nummer van 29 mei. 
De afdelingssekretarissen zullen de redaktie een 
grote dienst bewijzen wanneer zij met deze 
nieuwe regeling stipt rekening houden en hun 
kopij langs de gebruikelijke weg tijdig insturen. 

N.B. Deze mededeling vervangt de richtlijnen 
die de afdelingen reeds vroeger ontvingen bij 
brief van 16 april jl., ondertekend door de hoofd-
redakteur. 
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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 ; Veerie Thyssens, KOO-
lid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 
VLAAIVIS NAT. ZANGFEEST 

Op zondeg 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. 

HERENTALS 
LEDENFEEST 

De VU-afd. Herentals mocht een 
150-tal deelnemers begroeten op 
haar ledenfeest, dat doorging in 
de feestzaal van de Zuid-Kempi-
sche Werkplaatsen. Voorz. A. Lau-
reys kon met trots mededelen 
dat de VU-leden in Herentals dit 
jaar met 25 toenamen. IV1.J. Van 
Boxtal vertoonde zijn film over de 
geslaagde aktie voor de redding 
van de Netevaliei waarin de VU te 
Herentals onbetwistbaar een groot 
aandeel had. Ook sen. W. Joris-
sen oogstte daverend applaus met 
zijn politieke gelegenheidstoe
spraak. Alle deelnemers waren 
zeer tevreden over de koude ge
rechten die werden aangeboden. 
Mede door de aanwezigheid van 
de VUJO en talrijke andere jonge-
feest uit tot een groot sukses. Het 
ren groeide het eerste VU-leden-
koud buffet smaakte heerlijk en 
tot in de vroege uren zongen en 
dansten de aanwezigen met het 
orkest « De Gommer ». 

HERENTHOUT 
BESTUURSHERNIEUWING 

Voor einde mei gaat voor onze 
afdeling de bestuursvernieuwing 
door. IVIogen 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. 

m&lf 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

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

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

HOOGSTRATEN (Kant.) 
LEDENVERGADERING 

In café . Welkom » te Minder
hout zette sen. Wim Jorissen voor 
enkele tientallen aanwezigen de 
grote lijnen van het VU-program-
ma uiteen, naast de politieke ak-
tualiteit en de beginselen van een 
gezonde plaatselijke werking. En
kele afspraken werden gemaakt : 
in het kant, moeten afzonderlijke 
afdelingen opgericht worden in 

Hoogstraten, Rijkevorsel en 
Merksplas ; de uitbouw van het 
kant. moet sistematisch aange
pakt worden op maandelijkse kant. 
vergaderingen ; konkrete aktie-
punten ledenwerving, abonne
mentenslag, kant. bal, streekpers, 
gemeenteverkiezingen. Volgende 
vergadering : maandag 26 mei in 
café Breugelhof te Merksplas, 
waar tevens de verkiezing van 
een nieuw afdelingsbestuur plaats
heeft. 
ABONNEMENTEN 

Het aantal abonnees is tegen
over vorig jaar al meer dan ver
dubbeld. Nog een kleine inspan-
ninq en de streefnorm (3% van de 
kiezers) is in ons kant. bereikt. 
Adressen van mogelijke nieuwe 
abonnees worden verwacht bij 
kant. gevolm. Gust Goetschaickx, 
Loenhoutsebaan 105, 2321 Meer, 
tel. 031/15.74.24. 

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 ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN (Arr.) 
LEDENSTAND 

Op 2 mei bereikten we het le-
dencijfer van vorig jaar. Vermits 
we nog drie maanden de tijd heb
ben om leden '75 te maken ver
wacht het arr. bestuur nog een 
grote inspanning van alle afde
lingen om de arr. streefnorm te 
bereiken. Probeer het zo goed te 
doen zoals Nijlen, Koningshooikt 
en O-L-Vr-Waver die reeds hun 
streefnorm ruim overschreden. 
.WIJ»-ABONNEMENTEN 

Ons cijfer van vorig jaar werd 
reeds ruim gehaald en we halen 
stilaan maar zeker onze streef
norm. Nog slechts een 30-tal abon. 
nementen zijn we ervan verwij
derd. Wie zorgt ervoor dat ook dit 
bereikt wordt ? 

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 
NIEUWE AFDELING 

Deze afdeling is nu definitief 
gestart, een nieuw zeer jong be
stuur werd gekozen : voorz. : Jan 
Ermgodts ; ondervoorz. en org. : 
Wim Malliet ; sekr. : Manu Dox ; 
penningm. : Francis Dox ; prop. : 
Frans Daems. Het streekblad ver
schijnt binnenkort voor de twee
de maal (deze keer op 1.300 ex.). 
Frans Daems wordt hoofdredak-
teur en verantwoordelijke uitge
ver. Overige redaktieleden : Ma
nu Dox, Wim Malliet, Jan Erm
godts, Frans Beyens, Herman 
Janssens. 

MERKSEM 
DIENSTBETOON 

Op dinsdag 13-5 .woensdag 21-5, 
donderdag 29-5 en vrijdag 30-5 is 
kontakt voor dienstbetoon moge
lijk in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 
298, telkens vanaf 20 u. 30. Ver
der zijn onze mandatarissen 
steeds bereid u met raad en daad 
bij te staan. Aarzel dus niet tele
fonisch afspraak te maken op de 
volgende nummers : schepen Toon 
Dewachter, 45.65.59 of 45.24.38, 
KOO-voorzitter Leo Michielsen, 
45.55.90, gemeenteraadslid Luk 
Droogmans, 45.51.81, gemeente
raadslid Jan Poels, 45.51.71, KOO-

raadslid Omer Stevens, 45.25.17, 
VU-sekr. 46.02.79. 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op vrijdag 30 mei, 
tussen 20 en 22 u. in fiet Onthaal-
ce.ntrum van de Volksunie, op de 
1ste verdieping, boven Vlaams 
Huis Tijl, Bredabaan 298. Kandida
turen zullen schriftelijk op het 
sekr. moeten worden ingediend, 
tot uiterlijk 23 mei, om in aan
merking te kunnen komen. 
BRUSSEL HALT ! 

Toegangskaarten voor het Zang
feest tegen 200, 150, 100, 75 en 
50 fr. zijn nog te bekomen in 
Vlaams Huis Tijl, of kunnen wor
den besteld bij Jan Vinken, Akker-
bouwstr. 71, tel. 45.49.13. 
VROUWEN VAN VANDAAG 
Onder een stralende zon, wat te
genwoordig eerder ongewoon is, 
verzamelden zich een aantal na
tuurliefhebbers op zondag 24 mei 
om 14 u. 30 aan de melkerij van 
het Peerdsbos, om deel te nemen 
aan een door onze damesafdeing 
ingerichte wandeling, door dit 
prachtige domein, onder de kundi
ge leiding van mevr. Leysen-Ar-
nould. Het werd dan ook een on
vergetelijke wandeling, waarvan 
slechts de afwezigen spijt zullen 
kunnen hebben gehad. 
AFDELINGSAKTIVITEITEN 
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 vrij. Al 
deze aktiviteiten gaan door in het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, 
waar men op deze data ook kon-
takt kan nemen voor dienstbetoon. 

MOL 
TENTOONSTELLING 

Keramieker Rafael Kovacs stelt 
ten toon in het Kontaktcentrum te 
Postel van 17 tot 25 mei. 
VUJO 

Alle kernleden worden opgeroe
pen voor onze laatste kernleden
vergadering vóór de vakantie, op 
vrijdag 16 mei te 19 u. 30 bij Rei-
monda Otten, Molsenbaan 50, Des-
sel. Organisatie en programma 
worden verder op punt gesteld. 
Wie onze kas wil spekken, kan 
een overschrijving doen op onze 
bankrek. 961-1042321-51 van As-
subel-spaarkas te 1000 Brussel. 
Wij hebben zelfklevers met leeuw
motief in voorraad op het sekr., 
Keikenstr. 31, Mol (014/31.52.50). 
Wie nog geen leeuwenvlag heeft 
kan deze bestellen op bovenge
noemd sekretariaat. 
KNS 
We beschikken over kaarten van 
eerste en tweede rang (200 en 
100 fr.). Schrijf spoedig in bij 
Luc Deheusch. 

MORTSEL 
LEEUWEVLAGGEN 
Met onze Vlaams-nationale feest
dagen in 't zicht, herinneren er 
wij onze lezers, leden en simpa-
tisanten aan dat leeuwevaandels 
(nylon, 1,50 m x 1,50 m) voor 
raam of stok ter beschikking lig
gen aan de demokratische prijs 
van 320 fr. bij Wim Claessens, 
Pastoor Deensstr. 19 (55.39.09). 
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). 

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. 

MEI 

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

10. Wijnegem : VU-2de Reinaertbal, 21 u., in De Schuur, 
Wommelgemsestwg 16A. Toegang : 50 fr. 

11. Lier : Wandeling Nederviersel, 16 km. Vertrek om 13 u 
30 aan het stadhuis. 

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

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

om 19 u. 45 aan Brabo, Grote Markt. 
17. Berlaar : Afdelingsbestuursverkiezingen, Parochiezaal, 

van 20 tot 24 u. 
18. Vorst : 3de voorbereidende vergadering voor de ge

meenteverkiezingen in de fusiegemeenten Vorst-Veerle-
Eindhout. 

22. Dessel : Arr. bestuur bij H. Draulans. 
23. Kontich : VUJO-kleinkunstavond met Jan de Wilde, om 

20 u. in zaal Pronkenborg (Kontich Kazernen). 
23. Helst : Afdelingsbestuursverkiezingen Heist-Hallaar-

Beerzel, bij Amelie, Lostr. 87, van 20 tot 22 u. 
23. Booischot : Bestuursverkiezingen Booischot-Schriek, ca

fé 't Spieke, Stationsstr. 135, van 20 tot 22 u. 
23. Vorst : Kursus « Gemeentebeleid » in Kasteel Meerlaar 

te Klein-Vorst (Dosfel). 
24. Bornem : Inhuldiging Vlaams lokaal. Om 15 u. samen

komst zaal Alcazar en in stoet naar lokaal waar Wim 
Jorissen en Hugo Schiltz de gelegenheidstoespraken 
zullen houden. 
Hombeek : Kleinkunstavond met plaatselijke sterren. 
Lier : Bestuursverkiezingen in taveerne Rebels, Berlaar-
str. 55, van 20 tot 22 u. 
Antwerpen : Vlaams-nationaal Zangfeest. 
Hoboken : Werftocht (wijk Berkenrode). Verzamelen om 
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85. 
Merksplas : Kant. vergadering Hoogstraten in café Breu
gelhof. 

Antwerpen : Arr. KNS-voorstelling « Trijntje van Saar-
dam », om 20 u. in KNS. Bestel uw kaarten, tel. 36.84.65 
VU-stadssekr., Wetstr. 12. 
0-L-Vr-Waver : Bestuursverkiezingen in lokaal De Vlas
hoeve, van 20 tot 22u. 
Mol : Bestuursverkiezing van 19 tot 21 u. in zaal van 
café De Koestal, Sluisstr. 178. 

24. 
26. 

25. 
25. 

26. 

27. 

28. 

30. 

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. 

O-L-V-WAVER 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Miei Vanlangendonck heeft zit-
dag in lok. De Vlashoeve op maan
dag 12 mei van 20 tot 20 u, 30. 

RAMSEL 

PROFICIAT 
Vrijdag 2 mei vierden het echt

paar Emiel Vanden Broeck (1903)-
Viktorine Coeck (1906) zijn gou
den bruiloft. De heer Van den 
Broeck was sinds september 1923 
onderwijzer te Ramsel en werd in 
1958 na 34 jaar dienst gepensi
oneerd. Hij is sedert 17 jaar VU-
gemeenteraadslid en penning
meester van de plaatselijke VU-
afdeling. Om 18 u. werden beiden 
gevierd in dancing Reigershof na 
een plechtige jubelmis en ont
vangst op het gemeentehuis. Aan 
beiden van harte proficiat, wij 
danken hen voor het vele gepres
teerde werk en wensen hen nog 
vele jaren gelukkig samen. 

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. 

VORST 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Maurits De Hondt ; on
dervoorz. en org. : Alfons Nuyts ; 
sekr. : Jan Peeters ; penningm. : 
Wim Peeters ; prop. : Frans Hel-
sen. De volledige kern bestaat 
uit 17 personen : Roger Alen, 
Maurits De Hondt, Rob Geeraerts, 
Frans Helsen, Ludo Helsen, Rik 
Huybrechts, Oktaaf Janssens, Wil
ly Mangelschots, Alfons Nuyts', 
Jan Peeters, Wim Peeters, Fran-
gois Plu, Josée Raeymaekers, 
Louis Schepers, Frans Van Den 
Broeck, Firmin Van De Weyer, Pa-
trik Van Krunkelsven. Wij zullen 
ons inspannen om dit jaar de kern 
nog uit te breiden tot 20. Er zijn 
momenteel ongeveer 165 leden. 
Wij proberen zo spoedig mogelijk 
de 200 te bereiken. 

WILRIJK 
EMANCIPATIE 

Dosfelinstituut-Wilrijk richt in 
samenwerking met de Vlaamse 
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 ! 

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. 
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BRABANT 
ATTENRODE-WEVER 
WERKING 

Donderdag 15 mei om 19 u. 30 
bestuursverkiezingen met aan
sluitend een Informatieavond over 
de gewestplannen, ingericht door 
het Dosfelinstituut. Lok. Bunker te 
Glabbeek-Zuurbemde. 

Zondag 8 juni, autozoektocht 
door 't Hageland. Inschr. : café 
Bellen-Cartols (gemeentehuis), 
van 13 tot 15 u. 

Hartelijke gelukwensen aan de 
sekr. en penningm. bij de geboor
te van hun kindje Heldi. 

BEKKEVOORT 
ANZ 

Wij reizen mee met de bus, in
gelegd door het gewestelijk IJzer-
bedevaartkomitee. Schrijf in bij 
Raoul Claes, Tiensebaan, Molen-
beek'Wersbeek of bij Rik Coster-
mans, bloemist, Staatsbaan, Bek-
kevoort. 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arr.) 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

9 mei : Groot-Bijgaarden ; 15 
mei : Asse ; 18 mei : Dworp, 
22 mei : Melse ; 23 mei : Brussel, 
Schaarbeek ; 21 mei : Wemmei ; 
Halle, Itterbeek, St-Pleters-Leeuw, 
Vilvoorde ; 26 mei : Merchtem, 
Zaventem ; 27 mei : Hofstade ; 
29 mei : Lot ; 30 mei : Berg, Jet-
te ; 5 juni : Opwijk ; 6 juni : 
Grimbergen ; 24 juni : Schepdaal; 
13 juni : Overijse. 

DIEST 
SUBSIDIES 

Dank zij ons gemeenteraadslid 
Renaat Rijnders heeft de stad 
Diest nu een subsidie toegekend 
aan VOS en aan het gewestelijk 
IJzerbedevaartkomitee. Of beide 
verenigingen Renaat hiervoor op
recht dankbaar zijn, daaraan hoeft 
niemand te twijfelen. 

LEUVEN (Arr.) 
TAK-FILM 

Sinds jaren is de VU samen met 
andere Vlamingen aktief in 
Schaarbeek om er het anti-Vlaams 
beleid aan te klagen. Het TAK 
heeft over diezelfde akties van 
burgemeester Nols een twee uren 
durende kleurfilm gemaakt, waar
in het tweede gedeelte volledig 
gewijd is aan de situatie Schaar
beek. Het is een spektakulaire 
f i lm, waarin talrijke taferelen 
voorkomen, die nooit werden ge

toond op de TV (censuur) en die 
om allerlei redenen ook nooit 
voorkwamen in gelijk welke krant 
Het is beslist de moeite deze film 
te zien. En... dat kan, want de VU 
van het arr. Leuven heeft deze 
film vastgelegd voor zaterdag 21 
juni a.s. in de zaal Het Bad te 
Kessel-Lo Deze avond gaat door 
in samenwerking met het Dosfel-
instituut. De fi lm wordt ingeleid 
door André Monteyne, die de si
tuatie in Brussel zeer goed kent 
en die een zeer objektieve schets 
van deze situatie zal geven. Zo zal 
de film uiteraard beter overkomen 
bij het publiek. 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur heeft August 
Celis uit Schaffen aangesteld tot 
kant. gevolmachtigde. Deze heeft 
op 1 mei deze funktie aanvaard. 
Zijn adres : Kleinbaan 9, Schaffen. 
Wij wensen Gust heel veel sukses 
toe in dit goedwerkende kanton. 

PROPAGANDA 
Wij hebben in het arr. dringend 

behoefte aan een mobiele propa-
gandaploeg, bestaande uit een 
vijftigtal mensen, die bereid zijn 
zes maal per jaar ergens in het 
arr. een pamflet te helpen bussen. 
Vrijwilligers worden verzocht kon-
takt te nemen met de verantw. 
voor prop. : Willy Somers, Klap-
pijstr. 55, Molenstede, tel. 013/ 
33.26.69. 

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 het Vlaams So
ciaal Centrum, Opperstr 168, Lie
dekerke. 

LIMBURG 
BILZEN 
AFDELINGSBLAD 

Onze belofte getrouw is nr 2 
van het driemaandelijks blad van 
de afdeling verschenen. Op één 
avond (en nacht) werd heel Bil
zen voorzien van ons VU-tijd-
schrift. Buiten het hoofdartikel 
welke volledig gewijd is aan de 
toestand in Schaarbeek, is op de 
binnenpagina een gesprek afge
drukt met minister Michel, doch in 
het zuiverste Bilzers dialekt. Enig. 
Het geheel wordt verder opge
frist met sprokkels en een aantal 
zeer geslaagde pentekeningen. 

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. 

VUJO - LIMBURG 
Volgende bijeenkomst van de 

VU-jongeren op vrijdag 30 mei in 
zaal Arka te Herk de Stad om 
20 u. Wij doen nogmaals een be
roep op alle VU-mandatarissen en 
simpatisanten om het bestaan van 
onze beweging kenbaar te maken 
aan alle jongeren van hun streek 
met de bedoeling hen op onze vol
gende vergadering te mogen be
groeten. Meer informatie hier
over bij voorz. J. Sauwens, Park
laan 3, Bilzen, tel. 011/41.16.26 

DILSEN 
MIJNWERKERSVERGADERING 

Op dinsdag 29 april j l . ging in 
ons lok. « Café Metropool » bij 
Jan Awouters een vergadering 
door voor de arbeiders van de 
kolenwasserij van de mijn van Eis
den. Deze vergadering die door
ging onder 't voorzitterschap van 
Leo Schildermans (zetel Water
schei) en Albert Sleypen (zetel 
Eisden) was de derde in haar 
soort na Heusden en Houthalen. 

MOLENSTEDE 
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 ! 
DIKSMUIDE 

Zoals ieder jaar zal het gemeen
tebestuur van Molenstede weer 
een bloemenkrans laten neerleg
gen bij het IJzermonument ter ge
legenheid van de IJzerbedevaart 
op 29 juni. Dat schepen Van de 
Weyer en raadslid Van Compel 
hier voor iets tussen zitten is 
een vaststaand feit. 

SCHERPENHEUVEL 
NAAR DIKSMUIDE 

Zoals ieder jaar zullen ook weer 
heel wat mensen uit onze gemeen
te mee naar de IJzerbedevaart 
reizen. Inschr. bij Felix Migielsen, 
Testeltseweg 3. 
DIESNBTETOON 

Heeft men problemen inzake 
pensioen, militie, belastingen, enz. 
neem dan even kontakt met sche
pen Marcel Gemoets, Vesting 
Noord 38. Steejs welkom ! 

TESTELT 
VLUG ! 

Wegens verhuis zijn enkele 
mensen uit het bestuur wegge
vallen. Jef Kaanen en Frans 
Clerckx hebben beslist heel wat 
werk geleverd voor onze afde
ling, waarvoor wij hen oprecht 
bedanken. Wij zijn ervan overtuigd 
dat een aantal mensen in onze 
gemeente hun plaats willen inne
men om samen met ons verder 
te bouwen aan de VU. Neem vlug 
kontakt met André Van Aelst, 
Tuinwijk 11. 

ZICHEM 
WERKING 

Alhoewel onze afdeling de laat
ste tijd weinig van zich liet horen, 
kunnen wij wel vertellen dat we 
in kant. verband zeker ons steen
tje hebben bijaedragen. Intussen 
zijn we bezig met onze leden op 
te roepen deel te nemen aan de 
verschillende aktiviteiten van de 
komende weken. Zangfeest en 
IJzerbedevaart zijn zaken, waaraan 
ook wij beslist deelnemen. Inschr. 
voor de busreizen bij Willy Joris, 
Grote Markt 38. 

Het is de bedoeling in de ver
schillende zetels van de KS tot 
een gelijkschakeling van de lonen 
en een eenvormige uitbetalingsad. 
ministratie te komen. Vooral door 
de van zetel tot zetel verschillend 
zijnde loonbriefjes is een arbei-
derskontrole zeer moeilijk. Na een 
ruim overleg tussen de mijnwer
kers van Eisden en de afgevaar
digden van Waterschei werd nog 
medegedeeld dat ook de zetels 
Beringen, Winterslag en Water
schei zelf nog aan de beurt ko
men. Naderhand zal men dan bij 
de vakbonden een gemeenschap
pelijke eisenbundel indienen. Deze 
vergadering werd, ondanks het 
verbod tot deelname van de sin-
dikale afgevardigden van de drie 
vakbonden, toch bijgewoond door 
kandidaten van het ABVV en het 
ACLVB. Ondanks hun mooie slag
zin « Beter leven met het ACV » 
werd de afwezigheid van de kan
didaten van deze laatste vakbond 
zeer scherp aangevoeld door de 
aanwezige mijnwerkers. Deze ver. 
gadering liet dan ook zeer duide
lijk aanvoelen dat er weer beroe
ring heerst in de Kempische 
steenkoolmijnen en de mijnwer-

(lees door biz 14) 
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10. 

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

Dworp : 8ste Meinachtbal van VU-Dworp m de Vrede-
zaal, om 20 u. 30 met Pop Stereo Sound. Inkom . 60 fr 
Voorverkoop : 50 fr. 
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, 33.23.66 ; Paul 
Maes (café Welkom), Turnhoutsebaan 7, Diest, 33.10.71 ; Willy So
mers, Klappijstr. 55, Molenstede, 33.26.69 ; André Peeters, Diestersestr. 
24, Molenstede, 33.1486 ; Willy Goris, 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 

®e tKabeente 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-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 20 mei : Bob Maes, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met fed. schepen Juul Van Dooren. 

LIEDEKERKE : Opperstr. 168 - 1770 Liedekerke (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 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. 

GA JE MEE 
OP WANDELING ? 

Het Dosfelinstituut biedt u twee uitzonderlijke programma's 
aan over zeer aktuele problemen. Wij willen u meenemen op 
een wandeling door Schaarbeek of een dagtrip naar Gernika. 
Inderdaad rond het eerste probleem willen wij u een informa
tieprogramma (een avond) een getuigenis laten horen uit het 
front, gevolqd door enkele nuttige verklaringen. 

Hoe zif het probleem Schaarbeeknu eigenlijk in elkaar ? Wat 
komt daar allemaal om het hoekje kijken ? Hoe kunnen wij 
onze striid 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. 

ŵ̂  1975 
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Bij ieder aangei<ocht kledingstui< 
geeft STANDING 3 maand 

GARANTIE 

L 

E N I G I N B E L G I Ë 

/i WmL 7A 

Alles kan per stuk bekomen wor 
den aan 1/2 van de prijs + 109^ 

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

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

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

bij STANDING. 

ALLE ZATERDAGEN DOORLOPENDE MODESHOW • 

Will Tura gekleed bif 
het huit STANDING 

Berchem - Antwerpen John Horton gekleed bl} 
het huit STANDING 
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HET 38^' VLAAMS-NATIONAAL ZANGFEEST - ANTWERPEN 25 MEI - 14.30 U 

! » 

Bruxelles met zijn oeverloze 
pretenties daagt ons nog meer 
en meer uit. Er komt geen ein
de aan de dagelijkse vernede
ringen t.o.v. de Vlaamse men
sen. Misschien kijken w i j ons 
allemaal een beetje dood op 
Nols en zijn streken maar wat 
die man doet gebeurt reeds 
tientallen jaren in Brussel, zij 
het misschien wat minder bru
taal. Dit spel onder het zwi jg
zaam geknik van de traditio
nele politieke partijen hangt 
ons al lang de keel uit, daar
om zijn w i j vuriger dan oort 
mee opgestapt door de getto's 
van Schaarbeek. Een nat pak 
en veel « blauwe plekken » 
als soevenirs... 
Maar alle gekheid op het klas

sieke stokje : Brussel stop 1 
Het is genoeg geweest I Geen 
derde gewest op de rug van 
Vlamingen en Walen, geen 
slokop die onze Vlaamse cen
ten schaamteloos binnenrijft, 
geen hel van beton en glas 
waarin een volk dreigt te ver
smachten ! Het 38ste Vlaams 
nationaal zangfeest dat weer 
eens zal uitgroeien tot een 
toppunt van radikalisme moet 
daarom meer dan anders, 
drukker worden bi jgewoond I 
Deze kompromisloze buiten
parlementaire oppositie, een 
verlengstuk van de anti-Nols
betogingen wordt een groot 
sukses ! Een duideli jke stel-
l ingname, een vuist, 
HET ZINGEND VERZET ! De Gallienoten, zien wat het wordt. 

OF BRUXELLES VALT 
m 

Jef Burm en Johny Voners, kolder-
tweeling... 

SCEHARIO 
• Opening : « Brusselse Suite » (Wij 
zijn Van Meulebeke, Mie Katoen, Bra-
banponne en Vlaamse Leeuw) • « Het 
Lied der Vlamingen » • Rede ANZ-
voorzitter Valeer Portier • « Omdat 
ik Vlaming ben •> • Optreden Jef 
Burm en Johny Voners • « Vlaande
ren ». Optreden van Kurt Fleming met 
« Vlaanderen », « Mijn Vlaanderen heb 
ik hartelijk lief » • Lied van mijn 
land » • Optreden van Shaïda • 
« De Zilveren Vloot » • Optreden van 
Jef Burm ^n Johny Voners • « Het 

Frits Celis, KVO-dirigent zal ook 
hier de dirigeerstok hanteren. 

Vendel » • Optreden van Wim De 
Craene • « Dit is de tijd » • « Kem-
penland » • Optreden Rexis en zonen, 
kinderen Instituut Immaculate en Louis 
Neefs • Optreden van Jef Burm en 
Johny Voners • Hulde E. Hullebroeck 
en W. De Meyer • « De Gilde Viert » 

• « De Blauwvoet » • Optreden : The 
Flicks • Optreden : De Gallienoten 
• « Wij zijn bereid » • Optreden'van 
Jef Burm en Johny Voners • Optre
den van de koren : uitvoering « Vlaan
deren » • Apoteose • « Groeninghe » 
• « Gebed voor het Vaderland » • 
Herdenking H. DIels • Nationale liede
ren (Die Stem van Suid-Afrika, Wil
helmus, Vlaamse Leeuw) • 

Wim De Craene, 

Remi Van Duyn, 

stevige regiehand 

ZO GERAAK JE ER IN 

Prijzen der plaatsen : 

— Gereserveerde ritplaatsen • 200 fr (1e rang), 150 fr {2e ranq) 
100 fr. (3e rang) en 75 fr. (4e rang). 
— Niet-gereserveerde plaatsen • 50 fr. 

Groepen van minimum 20 personen, houders van een Kultureel 
Jongerenpaspoort of van een Plus-3-Pas bekomen de kaarten 
tegen volgende verminderingen • gereserveerde zitplaatsen : 
150 fr., 130 fr., 90 fr.en 70 fr. Op de niet-gereserveerde plaatsen 
worden géén verminderingen toegestaan. 

Waar en hoe te verkrijgen ? 

— Muziekhandel De Monte, Vrijheidstraat 30-32 (zelfde adres als 
ANZ-sekretariaat) • iedere dag gans de dag toegankelijk van 9 
tot 12 u. en van 14 tot 18 u. (zaterdag tot 17 u.) IVIaandagvoor-
middag tot 14 u gesloten. 

— ANZ-sekretariaat, Vrijheidstraat 30-32, 2000 Antwerpen : iedere 
dag onafgebroken open van 9 tot 17 u., 's zaterdags gesloten. 

~ Telefonisch : alléén via het ANZ-sekretariaat, tel. (031) 
37.93.92 ('s zaterdags gesloten). 

Kaarten kan men ook bekomen door storting of overschrijving 
van het overeenkomstige bedrag op PR 000-0096336-15 t n v. 
ANZ-Antwerpen. Voor een vlotte en veilige verzending stort 
men 7 fr., 12 fr. (meer dan 10 kaarten) of 20 fr. (meer dan 20 
kaarten) meer. De kaarten worden dan per brief toegezonden. 
Zangfeeststicker : slechts 10 fr. per exemplaar. Bij afname van 
10 tot 20 exemplaren : 7 fr. het exemplaar en bij afname, van 
meer dan 20 exemplaren : 5 fr. het exemplaar. 

Gehandikapten en begeleiders {leden KVG-Katolieke Vereniging 
voor gehandikapten, leden NFLG-Nationale Federatie van Licha
melijk Gehandikapten en leden BVV-Belgische Vereniging voor 
Verlamden) bekomen de kaarten van 150 fr. aan 50 fr. Zwaar 
gehandikapten kunnen deze kaarten soms zelfs gratis bekomen. 
Deze kaarten zijn te bestellen op het nationaal sekretariaat van 
KVG, NFLG en B W ; op vertoon van teaterkaart op het ANZ-
sekretariaat (Vrijheidstraat 30-32 Antwerpen). 

Gepensioneerden (leden VVVG-Vlaams Verbond van Gepensio
neerden) evenals Vlaamse Oudstrijders (leden VOS-Vlaamse Oud-
strijders) bekomen op de gereserveerde zitplaatsen rangsver
hoging. 
Deze kaarten dienen eveneens besteld op het nationaal sekreta
riaat van respektlevelijk VWG en VOS. 
Houders vati een KJP (Kultureel Jongeren Paspoort) of van een 
Plus-3-Pas bekomen de plaatsen eveneens tegen verminderingen. 
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(vervolg van biz 10) 
kers zich zeker (weer) niet door 
de vakbonden zullen laten ringe
loren. Diegenen die eerstdaags 
zullen verkozen worden in de on
dernemingsraden en de sindikale 
delegaties zijn gewaarschuwd dat 
ze zeker terdege rekening zullen 
te houden hebben met hun « kom-
pels ». 

EKSEL 
INFORMATfEAVOND 

Dat deze pas opgerichte afde
ling niet bij de pakken blijft zitten 
bewijst toch wel het feit dat zij 
er reeds in geslaagd is een infor
matieblad uit te geven. Hierin 
wordt een dringende oproep ge
daan tot alle geïnteresseerden tot 
het bijwonen van de informatie
avond op maandag 12 mei in café 
't Vlaske, Eindhovensebaan. Spre
kers : sen. J.R. Vandekerckhove 
en prov. raadslid J. Gabriels. 

Agenda : aktuele politieke toe
stand, standpunten VU over de in
flatie en werkeloosheid, Nols en 
Schaarbeek, gemeenteradsverkie-
zingen en fusies, het programma 
van de VU en tot slot de A24. 

NEEROETEN-OPOETEREN 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST. 

25 mei. Bussen worden inge
legd door VTB-VAB-Neeroeteren 
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. Hosiers, Wijkl. 21, Neeroeteren 
(86.35.38) en E. Guppens, Weg 
naar As 22, Opoeteren (85.47.62). 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
.. VRIJ-UIT . 

Met de regelmaat van een klok 

verschijnt dit afdelingsblad in de 
bussen van de beide gemeenten. 
De oplage is niet minder dan 
6.000 ex. in het hoofdartikel wordt 
een balans opgemaakt van één 
jaar Tindemans. Verder wordt er 
ruim aandacht besteed aan de 
taak van het gemeentehuis, name
lijk het doen doorstromen van een 
brede waaier van informatie naar 
de bevolking. Tot slot zorgt de afd. 
Helchteren voor het plaatselijk 
nieuws. Het weze nog opgemerkt 
dat in dit afdelingsblad op ruime 
schaal advertenties worden opge-

PEER (Kant.) 
MEINACHTBAL 

Op zaterdag 3 mei ging in de 
zaal Don Bosca het jaarlijks kant. 
bal door van Peer. Zeer talrijk was 
de aanwezigheid van de afgevaar
digden van de plaatselijke afde-
ingen. Tevens werden afgevaar-

KflUnD€R 
MEI 

11. 

11. 
12 

16. 

30. 

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. 

digden opgemerkt van de kant. 
Tongeren, Bilzen, Maasmechelen, 
Maaseik, Bree en Neerpelt. Tij
dens de avond werd een grootse 
tombola, verrijkt met talrijke 
waardevolle prijzen, gehouden. De 

organisatie was in goede handen 
en de verzorging uitstekend. Ver
melden we nog de aanwezigheid 
van sen. J.R. Vandekerckhove, 
volksvert. E. Raskin en prov. 
raadslid J. Gabriels. 

OOST-VLAANDEREN 
FRANSE MISSEN 
IN DE ARTEVELDESTEDE 
De « zaak » Kapelleke Schreiboom is virtueel opgelost, indien de over
eenkomsten blijven nageleefd. De godsdienstoefening in de Oude Hout
lei lijkt wel een ander paar mouwen : na wat je ruggespraak kan heten, 
zullen we afwachten welk resultaat de bemiddeling van de diocesane 
overheid zal opleveren. In ieder geval kunnen we zeggen dat één van 
de « figuren achter de schermen » van de Franse-mls-inrichtende- kon-
frerie een zekere meneer Jean Eeckhout is, franskiljon van formaat, en 
de eerwaarde Brusselse pater die de missen opdraagt, meneer Van-
acker (?}, Jezuïet die zich een paar jaren geleden door Franse preken in 
het Sint-Barbarakollege liet opmerken. 

H. DE BLEECKER 

DENDERMONDE (Arr.) 
ARR. RAAD 

Aanwezig : Wetteren, 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. 

DRONGEN 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

De afd. VOS-Drongen legt een 
autobus in op 25 mei. Vertrek om 
13 u. op het Dorpsplein (waarna 
de wijken Luchteren en Baarie). 
Inschrijvingen kunnen gebeuren 
bij Fr. Wabbes (tel. 82.40.98) of 
bij W. Vlieghe (tel. 82.50.50). 
Prijs : 200 of 175 fr. per persoon 
(toegangskaarten van 150 of 100 fr. 
inbegrepen). 

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. zel fst . ' : 650 fr. 
(gepension. : 550 fr.). 

GENT 
ADRESWIJZIGING 
SEN. E. DEFACQ 

Kantoor : Maaltebruggestr. 231, 
9000 Gent (091/22.36.30). 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

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

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
BESTUURSVERGADERING 

Onze bestuursleden worden er 
nogmals aan herinnerd dat onze 
laatste bestuursvergadering van 
het seizoen plaats heeft op maan
dag 12 mei bij Koen Van Meenen, 
Nederbroekstr. 1, Heusden. Leden 
zijn ook welkom. Die dag zijn wij 
juist 6 jaar jong. 

PROFICIAT ERNEST I 
Deze week werd Ernest De Vos, 

broer van ons bestuurslid Gabriel, 
door het NSMV en het gemeente
bestuur van Heusden in de bloe
metjes gezet, dit ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van de 
middenstand. Ernest De Vos is 
namelijk erevoorzitter en stichter 
(samen met pastoor Bortelmans 
zaliger) van de plaatselijke mid
denstandsafdeling. Zondag had 
dan ook in het Kultuurcentrum 
Ganzendries een receptie plaats, 
aangeboden door het gemeente
bestuur. De h. De Lust, schepen 
van middenstand, dankte Nestje 
voor al hetgeen hij vroeger te 
Heusden gedaan heeft voor de 
middenstanders. Er waren nog 
meerdere sprekers die een lof-
woord toezwaaiden, de ene al 
meer gemeend dan de andere. Er 
was er zelfs ene — ook genoemd 
Leon Sigaar en overal bij — die 

het aanwezige parlementslid toe
sprak met « Mynheer de minis
ter », zodat humor soms ook on
verwacht kwam. Gemeenteraads
lid Koen Van Meenen overhandig
de Ernest een klein aandenken : 
het boek « Trouw », een korte le
vensschets over Pater Stracke, 
Borms en zovele andere edele f i 
guren. Koen Van Meenen besloot 
als volgt : « Ernest, deze mensen 
uit dit boek hebben trouw hun 
volk gediend uit Idealisme. Zij 
streden trouw voor gans de 
Vlaamse volksgemeenschap. Er-
nest, gij hebt u altijd trouw en 
aktief ingezet voor de belangen 
van de middenstanders, uit uw 
gemeente. Proficiat ! ». 

LOCHRISTIE 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdaq : zaterdag, 11 tot 12 u., 

Reinaartlaan 15, tel. 55.73.35. 
Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr. 

(gepension. : 550 fr.). 

MEETJESLAND 

FEESTAVOND 
Het bestuur nodigt alle afde

lingen uit, de muzikale feestavond 
van 7 juni a.s. te Waarschoot te 
willen bijwonen. Met dit hoog
staand programma kunnen de na
tionalisten uit het Meetjesland 
bewijzen, dat zij niet alleen bals 
kunnen organiseren. Alle hens aan 
dek dus voor de Kurt Fleming-
avond te Waarschoot. Kaarten bij 
afd. Waarschoot, tel. 091/77.33.78. 

MERELBEKE 

WERKING 
Onze regering die 35 miljard ter 

beschikking stelt voor oorlogswa
pens, dat is « inderdaad » wat an
ders, maar bejaardentehuizen bou
wen, dat is nog wat anders, niet
tegenstaande het schreiend te
kort in Merelbeke waar de bouw
grond op het gebouw ligt te wach
ten. Dan maar af en toe een feest
je of uitstapje, dit is alles wat wij 
kunnen doen voor de Vlaamse ge
pensioneerden. 

Op 3 mei vertrokken 2 bussen 
vol Om 8 u. langs Geraardsbergen, 
Vloesberg, Kleuisberg en Ouden-
arde waar daarna een laatste pint 
en dans in café « De Perie ». 

Met medeweten van het sche-

KflieriDCR MEI 

12. 
13. 
14. 
14. 

16. 

17. 

23. 

23. 

24. 
24. 

31. 

Gent-Muide : Vergadering VU. 
Gent-Centrum : Vergadering VU. 
Gent-Zuid : Vergadering VU. 
Meetjesland : Samenkomst VU-Vrouwen. Huguette De 
Bleecker spreekt er over de Vrouwenwerking in de VU, 
om 20 u. in VI. Huis « De Veldbloem ». 
St-Amandsberg : Informatie-avond over de nieuwe huls-
huurwet. Spreker : volksvert. Fr. Baert. Om 20 u. in 
feestzaal Tijl, Klinkkoutersstr. 70. Toegang vri j. 
Waarschoot : 5de driedaagse Pinksterreis naar Remich 
(Luxemburg). 
Ninove : Bestuursverkiezing in café De Waaq, van 17 
tot 21 u. 
Ertvelde : Bestuursverkiezing in het Vlaams Huis • De 
Veldbloem ». Kandidaturen worden ingewacht bij voor
zitter Van Herreweghe, Schoolstr. Koude schotel : 100 fr. 
Inschr. vóór 20 mei. 
Ninove :• Ledenonderonsje in herberg . De Waag ». 
Temse : Lentebal in klubhuis TWV, Wilfordkaai 43, om 
20 u. 30. Orkest : The Blue Boys. Inkom : 80 fr. 
Waarschoot : Bestuursverkiezing in Schuttershof, Stati-
onsstr., met koude schotel. 

penkollege heeft men besloten 
zonder meer voor de zoveelste 
maal een massa grond weg te ha
len langs de Nachtegaaldreef met 
gevaarten van 25 ton. Het wegdek 
echter kan maar aan 5 ton weer
stand bieden en heeft aan de door
snee nieuwbouwers 75.000 fr. ge
kost. Een door de inwoners onder
tekende petitiebrief aan de sche
penen bezorgt heeft niets opgele
verd. Afwachten wat het worden 
zal en wie zal dat betalen ? 

NEDERHASSELT-ASPELARE 

ZANGFEEST 
Voor het Vlaams-nationaal Zang

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

NINOVE 

ZANGFEEST 
Voor het Zangfeest organiseren 

wij een busreis. Vertrek om 8 u. 
aan de Graanmarkt. Voormiddag : 
geleid bezoek aan Antwerpen. 
Middag : lunchpakket of middag
maal in eetgelegenheid. Namid
dag : Zangfeest om 14 u. 30. Te
rug om 20 u. aan de Graanmarkt. 
Prijs : 200 fr. (zitplaats inbegre
pen). 

SCHELDE-DENDER-DURME 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdagen in het Dendermondse: 
Ie 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.), tel. 
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
u. 30, Oude Vest 123, tel. 21.32.67. 

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

SCHOONAARDE (Arr.) 
LEDEN + ABONNEMENTEN 

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

WAARSCHOOT 
KURT FLEMING KOMT 

Met de Goossenaertskring wa
gen wij het er op, een muzikale 
top-avond te organiseren op 7 ju
ni a.s. Naast eregast Kurt Fleming 
treden op : de groep Vlaert uit 
Ertvelde, het St-Lutgardiskoor en 
de Goossenaertskring uit Waar
schoot. Toegang : 80 fr. Gezins-
kaarten : 200 fr. Een hoogstaand 
programma, waarmee we wat kun
nen bewijzen I 

ZOHEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

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

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
STUDENTENJOB 

Studente vanaf 16 jaar gevraagd 
voor de maand juli of vanaf 15 
juli tot 16 augustus. Spijshuis Bé-
arnaise, de Smet de Naeyerlaan 
86, tel. 050/41.36 54. 

DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyerl. 

8, tel. 050/41.22.39 of tot H. Van 
Rijssel, K. Boudewijnl. 25, tel. 
050/41.12.01. 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Onze afdeling legt een autobus 
in (100 fr.). Vertrek aan het sta
tion te 12 u. 15. Er zijn haltes 
voorzien te Zeebrugge-Muur, Zee-
brugge-Kerk, Heist-Tramstation, 
Knokke-Station, Westkapelle-Kerk, 
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 gelegenheid legt 
men een autobus in. Wij vertrek
ken eveneens aan het station te 
9 u. 30. Insgelijks inschrijven bij 
de voorzitter. 

BRUGGE (Stad) 
GEMEENTERAAD 

Dikwijls wordt gevraagd naar 
een verslag van de Brugse ge
meenteraad. In het bestek van de 
VU-bewegingswijzer is dit echter 
niet mogelijk. Wel wlilen we voor 
de gemeenteraad van 28 april 11. 
even vermelden dat de ganse VU-
fraktie opnieuw blijk gaf van een 
vitaliteit die elke andere fraktie in 
de schaduw stelde. 

DIKSMUIDE 
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. 

ZANGFEEST 

Onze afdeling richt een auto
car in naar het Zangfeest te Ant
werpen. Men gelieve zich tijdig 
in te schrijven bij Leo Devreese. 
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BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
FAMILIALE ONTSPANNINGS
NAMIDDAG 

Op 24 mei as van 14 tot 19 u 
staat het rekreatiecentrum «Klein 
Strand» te Jabbeke open voor 
jong en oud uit de Volksunie 
Deelname is gratis Men dient 
wel vooraf m te schrijven en te
gelijk de jongeren onder de 6 jaar 
en tussen de 6 en 14 jaar afzon
derlijk op te geven Alle ml bij 
de bestuursleden en op het VU-
sekr, Witte Beerstr 31, St-An-
dnes-Brugge 

ETTELGEM 
GEBOORTEN 

BIJ onze penningm Fernand De 
Blauwe en Jacqueline Vanhove 
kwam een zoon Gunther en bij 
onze voorz Luc Roose en Jean-
nine Depoorter op 21 april ook 
een zoon Stijn Van harte proficiat 

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 

ICHTEGEM 
BESTUUR 

Voor de eertse maal in de ge
schiedenis van onze afdeling zijn 
er merkelijk meer kandidaten voor 
het bestuur dan te begeven funk 
ties Om die reden gaat er een 
echte verkiezing door op 16 mei 
in de zaal « De Engel » 

KLEMSKERKE 
HUWELIJK 

Op 2 mei werd het huwelijk in
gezegend van Freddy Deslijpere 
met Monique Mahieu, dochter van 
onze pionier van het eerste uur 
Noel Mahieu-Devuyst Onze harte
lijke gelukwensen. 

KNOKKE-HEIST 
ONTMOETINGSPUNT 

Op zaterdag 17 mei tussen 10 
en 11 u houdt sen Van In zitdag 
ten huize van V De Lille, Helm
weg 12, Knokke Deze zitdag is 
tevens bedoeld als plaats van ont
moeting voor de leden uit de be
trokken afdeling 

KOEKELARE-LEKE 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Op zondag 8 juni m het lok Her
tog van Arenberg Elk lid krijgt 
hierover nog een speciale brief 

ZANGFEEST 
Men kan zich laten inschrijven 

bij René Hemeryck, Lekestr 44 

KOKSIJDE 
LEDEN 

Onze afdeling bleef met ten 
achter door het toetreden van 
nieuwe leden kwamen we nu 
reeds boven het peil van 1974, 
toen we door verhuizingen enz 
enige leden van ons zagen heen
gaan Mettertijd krijgen we nog 
twee leden in de arr raad 

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 m 1302 
mag men zijn formulier afgeven 
voor deze kandidatuur 

MENEN 
BESTUURSVERKIEZING 

Vlamingen gezocht die zich kon-
kreet willen inzetten voor de par
tij 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-
ganiseercl 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 

MIDDELKERKE 
GEBOORTE 

BIJ Frans Thyvelen en M Th 
Buicke werd op 15 april een zoon 
Lode geboren Onze hartelijkste 
gelukwensen 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
FINANCIES 

Om de financieel « zwakkere » 
afdelingen bij te staan werd een 
arr financieel komitee opgericht, 
waarvan o m de mandatarissen 
deel uitmaken Dit komitee zal 
adressen verdelen en bezoeken 
om giften op te halen Deze giften 
komen ten bate van de afdelingen 
op wier grondgebied « gegeven » 
werd Alle afdelingen worden 
dringend verzocht vijf adressen 
bekend te geven aan de pen
ningm Gaby Laridon, Tuinwijk 
32/Z te Diksmuide en dit tegen 
morgen zondag 11 mei 

OOSTENDE-STENE 
BESTUUR 

In de loop van de voorbije week 
werd aan alle leden een persoon
lijk schrijven gericht waarbij ze 
uitgenodigd werden om zich kan
didaat te stellen voor het nieuwe 
bestuur, dat statutair om de drie 
jaar hernieuwd wordt Wij ver
wachten vele kandidaten, derwijze 
dat we op 6 juni een volwaardige 
en demokratische verkiezing kun
nen houden 

OOSTENDE (Groot) 
KURSAALPROGRAMMA 

Groot waren de verwachtingen 
toen met veel omhaal de perskon-
ferentie werd meegedeeld waarop 
de kursaaldirektie en schepen Fe
lix hun toeristisch programma 
zouden uiteenzetten Het werd 
een mager beestje en schepen 
Felix werd duchtig aan de tand 
gevoeld over de bescheiden 
stadsinitiatieven Em Vansteen-
kiste had daar trouwens bij de be
groting reeds op gewezen 

ZANGFEEST 

Op 25 mei trekken wij naar het 
Zangfeest per autocar Prijs 120 
fr (plaatsbewijs niet inbegrepen) 
Inschr bij Dries Degryse, Perzi
kenlaan of ook bij het VTB kantoor 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
TENTOONSTELLING 

Tot 31 mei houdt onze vriend, 
kunstschilder Piet Van den Buys, 
een tentoonstellin'^ van zijn wer
ken in de galerij Isera (Zeedijk 
178) Warm aanbevolen 

OUDENBURG 
BESTUURVERKIEZING 

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

ROESELARE 
BAL IN DE KARRE - VOS 

Oud en jong heeft hier ge 
danst Prachtige tombolaprijzen 
voor iedereen Alles bijeen, een 
zeer goed feest dank zij de puike 
organisatie van Mik Babyion 

RUDDERVOORDE 
AFSCHEID VAN RIK SLABBINCK 

Op woensdag 30 april II werd 
gemeenteraadslid en oud-schepen 
Henri Slabbinck te Ruddervoorde 
ten grave gedragen Als loon 
sproeier en self-made politikus 
was Rik Slabbinck in gans het 
Houtland bekend Als 67 jarige 
was hij nog steeds de onverzet
telijke en kompromisloze volks-
nationalist die niet ophield zich 
te ergeren aan de gedweeheid 
van de massa en aan de lauwheid 
van de intelligentia Geen inspan
ning — ook niet het werk van de 
eenvoudige militant — was Rik 
Slabbinck te veel. Veel VU-Ieden 
zullen zijn heengaan als een ver
lies aanvoelen. Voor wie m de po
litieke bedrijvigheid staat, moge 

het voorbeeld van wijlen Rik Slab
binck inspirerend werken Aan de 
familie Slabbinck-Van Paemel 
wordt hierbij nog eens oprechte 
deelneming betuigd bij het verlies 
van hun echtgenoot en vader 

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. 

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 f r , busreis 

naar Antwerpen en toegang inbe
grepen Inschr bij de bestuurs
leden 

SOC DIENSTBETOON 

Herve Vandamme, St-Maartens-
plein 2 , Noel Lecompte, Besela-
restr 109 , Jef Claeys, Ten Brie 
lenl 108 

VLAAMS SINDIKAAT 

Elke sociaal voelende Vlaming 
sluit aan bij het Vlaams Sindikaat 
Voor Wervik en omliggende zich 
wenden tot Herve Vandamme, St-
Maartensplem 2, of een der ande
re bestuursleden 

SOLDATENDIENST . IC DIEN » 

Laat ons bij het aanvatten van 
uw militaire dienst uw adres we
ten U kunt van ons interessante 
dokumentatie krijgen die voor u 
praktisch onmisbaar is bij het 
aanvatten van de dienstplicht 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Zitdagen Wervik elke 2de en 
4de vrijdag (in tegenstelling wat 
door « de Neutrale Mutualist » 
wordt vermeld), van 18 tot 19 u 
30, bij Coudyzer Maurits, Magda-
lenastraat 75 

Zitdagen Geluveld-Zandvoorde . 
elke 3de zaterdag van 9 tot 10 u , 
bij Verbeke Wilfried, Zandvoorde-
dorp 22 

In een week tijds kwamen vijf 
nieuwe leden onze rangen vervoe 
gen i Doe zoals zij, en geef uw 
geld aan Vlaamse organisaties, 
die hun taak minstens even goed 
aankunnen 

Afgevaardigde Jef Claeys 

ZARREN-WERKEN 

NIEUW BESTUUR 

Door een misverstand bleken 
alle kandidaten met op de gestel
de datum aanwezig te zijn en 
werd het nieuw bestuur voorlopig 
als volgt samengesteld voorz 
O Menseeren , sekr E Van-
thuyne , org R Danneels , 
prop U Denblijden , VUJO 
Rik Paesbrugghe , raadslid Ria 
Vermeire Er moeten nog aanvul
lend twee bestuursleden aange 
duid worden, wat op een later 
tijdstip zal gebeuren, wanneer 
ook de penningm zal benoemd 
worden In arr raad O Mensee
ren en R Danneels 

iflLCnDIR 
MEI 

11 
12 
15 

16 
20 
23 
24 

25 
30 

Leffinge : Afdelingsreis naar Frans Vlaanderen 
Leffinge : Uitgebreid arr bestuur 
Jabbeke : Ledenbijeenkomst m het Klem Strand met dia
montage waarin F Collier de toeristische en taalkundige 
aspekten van de Voerstreek nader toelicht 
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 
« Klein Strand » Inschrijving vooraf 
Koekelare : Afdelingsreis naar Zangfeest Antwerpen 
Westende : Ledenvergadering met J Vandemeulebrou 
cke 

WERVIK 

SOCIAAL KONFLIKT BIJ DE FIRMA « KLING » 

In deze firma, die verschillende tientallen personen te werk stelt, brak 
een staking uit, onder impuls van het ACV In een jnededeling verkon 
digde het ACV, dat de staking algemeen is, dit alleszins de eerste 
week Door bepaalde mensen werden ons echter cijfers verstrekt, die 
het tegenbeeld aantonen De .tweede week zouden zelfs meer kristen 
gesindikeerden gewerkt hebben dan anderen Reden van de staking 
zoals praktisch overal nu, afdankingen Het geldt hier een tiental men 
sen, die, door het uitblijven van bestellingen door een ander bedrijf, 
hun werk verliezen Wat natuulrijk en dan nog in deze tijd wel zeer 
spijtig IS WIJ menen echter dat het stakingswapen in dit geval zeer 
mopportuun werd gebruikt In de eerste plaats zijn er de zeer nabije 
sociale verkiezingen Het spreekt voor zichzelf dat een vakbond publi 
citeit kan gebruiken Maar wat een arbeider in een tijd als deze vooral 
aanbelangt, is zijn werk- en dus bestaanszekerheid Door een staking, 
die mocht zij algemeen zijn, wordt de werkverschaffing bij deze firma 
ten zeerste bedreigd, duidelijk het gevolg van het verminderen der 
orders Bevreemdend is echter het volgende wanneer in het Kort-
rijkse belangrijke firma's tot afdankingen overgaan hoort men met 
van stakingen Te Wervik bij « Kling » echter onmiddellijk ' Wij hebben 
dan ook de indruk dat bepaalde sindikaten eerst hun belang zien, en 
dat de werknemer op de tweede plaats komt Laatste vraag voor 
wanneer een menswaardige stakersvergoeding "> De vakbonden hebben 
toch inkomsten bij overvloed (zonder staatskontrole) ' 

DOSFELINSTITUUT 

Kursus 
« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 » 

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 f 

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 : 20 mei, 3, 17 juni (20 - 22u30) 
Plaats Lokaal Gulden Vlies, Esplanadeplein, 9300 Aalst 
Inschrijven Provinciaal D I 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 I verantw B Hollaender, Steen
weg op Brussel 51 A, 1850 Grimbergen Tel (02)269 27 68 

AALTER . 14, 21, 28 mei en 4 juni 
Plaats zaal Casino, Markt, Aalter 
Inschrijvingen bij Prov verantwoordelijke Henk Leyseele, 
Zwijnaardesteenweg 698, 9000 Gent (091/22 76 64) 

ROESELARE - TIELT : gepland voor mei-juni 

VORMINGSWEEKEND VOOR BASISWERKERS 
hogeschool De Sirkel 24-25 mei 

Verder organiseert het Dosfelinstituut op tal van plaatsen 
gespreks en informatieavonden over « de gewestplannen » 
en de « samenvoeging van gemeenten » 
Meer gegevens over en vragen over het organiseren van 
kursussen en vormingsaktiviteiten Dosfelinstituut Tribune
straat 14 - 1000 Brussel Tel (02)219 12 02 (J Beke kursus-
leider) 

10 MEI 1975 WIJ IS 
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GRENS VAN 
KMO-
MOCELIJKHEDEN 
OVERSCHREDEN 

Na de interpellatie Desmarets en 
ks. had het gebruikelijk debat 
plaats. Het was normaal dat ons 
kamerlid Mattheyssens tussenbei
de kwam vermits het om het 
eisenpakket van de zelfstandigen 
ging. 
De zelfstandigen zijn niet alleen 
ontevreden over hun algemene 
toestand doch ook over de onver
schilligheid voor hun lot vanwege 
sommige verenigingen van zelf
standigen. Ze leveren nochtans 
een zware sociale bijdrage m hun 
huidig sociaal stelsel, terwijl in 
de toekomst een situatie kan ont
staan waarbij het aantal gepen
sioneerden het aantal aktieven 
overtreft De heer Mattheyssens 
wees op de loodzware lasten 
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eensdeels en het faillissement 
van het stelsel anderdeels. De 
zware moeilijkheden waarmee de 
KMO's af te rekenen hebben vor
men niet alleen een groot gevaar 
voor de 600 000 zelfstandigen 
maar eveneens voor de ruim 1 
miljoen werknemers van deze 
kleine en middelgrote bedrijven 
Een krisis van de KMO's zou de 
ekonomie zeker ontredderen De 
minister erkende onlangs dat voor 
sommige zelfstandige bedrijven 
de grens van hun mogelijkheden 
was bereikt « Ik meen dat deze 
grens thans overschreden is » 
Aldus dhr Mattheyssens 

VERPLICHTE 
GROENE ZONE 
VU-kamerlid Paul Van Grember-
gen diende een wetsvoorstel in, 
waarbij nieuwe bedrijven ver
plicht worden, een groene zone 
bij hun bedrijf aan te leggen. Dit 

wetsvoorstel werd reeds door de 
Kamer in overwegingneming naar 
de bevoegde kommissie doorge
stuurd. 

MONOPOLIUM 

Het IS met de eerste keer, dat 
we vaststellen, dat praktisch al
leen de Volksunie het maximum 
poogt te halen uit de beperkte 

kulturele autonomie, zoals die o.a. 
fungeert via de Nederlandse Kul-
tuurraad Een der jongste bulle
tins van Vragen en Antwoorden 
van de Raad wijst daar eens te 
meer op op een totaal van 27 
vragen namen VU-parlements- en 
dus raadsleden er 24 voor hun re
kening tegen 3 van de andere par
tijen, nl van de hh Lagae, Van-
damme en Lindemans. Onze vra
genstellers waren mevr Nelly 
Maes, en de hh Bob Maes, Rob 
Vandezande, M. Van Haegendo-
ren, E. De Facq, J. Valkeniers, W. 
Kuijpers, F. Blanquaert, vragen die 
gericht waren tot de ministers 
van Tewerkstelling, Verkeerswe
zen, Nederlandse Kuituur, Natio
nale Opvoeding, Binnenlandse Za
ken, Streekekonomie, Ruimtelijke 
Ordening en Huisvesting, Open
bare Werken, Leefmilieu, een heel 
gamma dus. 

«tSsl^'t i'' 

IN DE SENAAT 
DE TAALWETTEN 
OPNIEUW 
TER SPRAKE 

Het senaatsdebat van donderdag 
24 april werd o m. gekenmerkt 
door een debat over de toepas
sing van de taalwet te Brussel, 
naar aanleiding van de stemming 
over de motie, ingediend door het 
FDF na de interpellatie Lagasse, 
waarin deze er zijn beklag had 
overgemaakt, dat de taalwetge
ving niet wordt toegepast en dat 
de franstaligen daarvan het slacht
offer zijn ' 

Namens de VU-fraktie onder
streepte senator Wim Jorissen dat 
er van zijnentwege geen enkel be
zwaar was tegen de motie Lagas
se vermits ook de Volksunie de 
toepassing van de taalwet eist 
Uiteindelijk werd de motie van de 
meerderheid zoals gebruikelijk 
goedgekeurd en verviel de stem
ming over de motie Lagasse 
De Gentse Floralia, die vrijdag 25 
april jl openden waren daags 
voordien in de Senaat het voor
werp van een nogal bitsige dia
loog VU-senator De Facq herin
nerde aan zijn parlementaire 

vraag van vóór het paasreces over 
het taalgebruik bij de opening van 
de Gentse bloemenmanifestatie. 
HIJ had vasgtesteld dat deze vraag 
op de agenda van 7 mei was inge
schreven, datum waarop de Gent
se Floralia reeds zouden voorbij 
zijn . 

Ook fraktievoorzitter Jorissen had 
een eitje te pellen met het se-
naatsburo : een interpellatie over 
de universiteiten, aangevraagd in 
februari werd door de agenda
kommissie gekoppeld aan het de
bat over de begroting van Nationa
le Opvoeding, die pas binnen en
kele weken besproken wordt, zo
dat de aangevraagde interpellatie 
bijna drie maanden na de aan
vraag zou gehouden worden. Sa
men met senator Vanackere pro
testeerde senator Jorissen ook te
gen de bepaling in het reglement, 
waarbij het met meer mogelijk is 
nog tussenbeide te komen wan
neer indieners van een amende
ment vanop de tribune onwaarhe
den vertellen of zelfs ter kwade 
trouw zijn Senaatsvoorzitter Har
mei deelde mede dat een voor
stel tot aanpassing van het regle
ment in de gevraagde zin zal on
derzocht worden. 

Het IS effenaf beschamend voor 
de kleurpartijen, en meteen tipe-
rend voor hun mentaliteit • slechts 
noodgedwongen (vooral onder VU-
druk) stemden ze toe in een ze
kere vorm van kulturele autono
mie Maar ze zijn er niet van harte 
bij, deze beschaamde unitaristen 
Hun verkapte sabotage van •• ge
regionaliseerde instellingen » be
wijst dat duidelijk En men kome 
niet aandraven met de Gewestra
den, want dat zijn helemaal dwaze 
karikaturen geworden, waarbij me
dewerking neerkomt op zelfbe
drog i 
^/erder werden nog interpel
laties gehouden over de vestiging 
van het E3-kompleks te Zellik en 
Groot-Bijgaarden, over de A8 
doorheen het Pajottenland, over 
de bouw van een prototype fusie-
reaktor en over de moeilijkheden 
bij middenstand en zelfstandigen. 

De Senaat besprak nog diverse 
wetsontwerpen. Namens de VU 
werd er gevraagd, welke humani
taire maatregelen ten gunste van 
de Koerden kunnen genomen wor
den 

WETSVOORSTEL 
DE FACQ-
VAN ROMPAEY 
GOEDGEKEURD 

Op woensdag 23 april 1975 werd 
door de Senaatskommissie una
niem het wetsvoorstel De Facq-
Van Rompaey goedgekeurd be
treffende de toegang van de ge-
handikapten tot de gebouwen voor 
kollektief gebruik. 
Dit wetsvoorstel beoogt het in
stellen van normen waaraan ge
bouwen, waar het publiek toegang 
heeft, moeten voldoen om fisisch 
gehandikapten gemakkelijker toe
gang te verlenen. 
Het voorstel is een samenvoeging 
van de twee oorspronkelijke wets
voorstellen De Facq en Van Rom
paey en werd nadien mede-onder
tekend door senatoren van de an
dere partijen 

DE CROO-HUNBLET 

OP DE HEUING 

Wanneer bepaalde ongunstige wetten 
voor de universiteiten moeten ge
stemd worden, wachten de politici 
steeds de blok- en eksamenperiode af. 
De meeste studenten en het perso
neel van de universiteit hebben het 
dan immers te druk. 
Een ontwerp De Croo-Humblet om de 
wet van 1971 op de financiering van 
de universiteiten te wijzigen is (te 
vroeg) in de handen van de universi
teiten gevallen, zodat protest loskomt. 
We waren aanwezig op een protest
meeting te Antwerpen, georganiseerd 
door de Universiteit Antwerpen. Een 
prof, een assistent en een lid van het 
administratief personeel voerden er 
het woord. Er werden zeer zinnige 
dingen gezegd. 
En te Gent werd door het personeel 
van alle nederlandstalige universitei
ten betoogd. 
Vooral het wetenschappelijk en admi
nistratief personeel wordt door de wet 
getroffen De proffen zelf worden 
maar in één punt benadeeld, nl. inper
king van de kumulatie. En dat is wel
licht het enige positieve uit het ont
werp De Croo De Croo is zelf nog 
prof te Brussel Hopelijk geeft hij het 
goede voorbeeld. 

Er zijn wantoestanden in de universi
taire wereld 
Denken we vooral aan Wallonië. Se
nator Rik Vandekerckhove heeft in 
het parlement indrukwekkende cijfers 
bekendgemaakt (vooral wat betreft 
Bergen). 
Maar mét Bergen worden ook de ne
derlandstalige universitaire instellin
gen, die nochtans veel studenten tel
len en in volle groei zijn, getroffen 
Weerom hetzelfde liedje, met federa
lisme was zoiets niet mogelijk 
Het universitair beleid in België is 
werkelijk, zoals elk beleid in ons ge

zegend land, een kompromissenbeleid 
Kommunautaire, regionale en ideolo
gische problemen hebben van de uni
versitaire expansie bijna een karika
tuur gemaakt Zelden of nooit wordt 
rekening gehouden met reële noden, 
of er nood aan was of met, dat werd 
door de politici niet afgevraagd. 
De bewering dat het aantal studenten 
toch ieder jaar stijgt, is niet meer 
juist Sinds een paar jaar is er een 
stilstand en zelfs achteruitgang van 
het aantal studenten 
Onderlinge konkurrentie tussen uni
versiteiten en ronselpraktijken moeten 
ten stellingste vermeden worden. De 
regering schijnt dit te willen bevorde
ren Alleen het niveau van het onder
wijs en onderzoek mag de keuze van 
de student beïnvloeden 
Wat het wetenschappelijk personeel 
(assistenten en vorsers) betreft, mag 
slechts 30 % vast benoemd worden 
Indien er op dit ogenblik meer vast
benoemde zijn, mogen ze niet ver
vangen worden. Naast onderwijs ver
strekken, moet de universiteit toch 
ook een plaats zijn om aan onafhan
kelijk wetenschappelijk onderzoek te 
doen Wil de regering misschien alle 
onderzoek naar de industrie overhe
velen ? 

Minder werkingskosten betekent ook 
minder administratief personeel dat 
op alle niveau's van de universiteit 
aanwezig is Dat betekent zoniet ont
slagen, dan toch geringe kans op be
vorderingen en een opdrijven van de 
huidige opdrachten. 
De kontrole van de staat, langs een 
regeringsafgevaardigde of -kommissa-
ris om wordt nog vergroot. Deze door 
de politiek benoemde persoon loopt 
nu al als de grote boeman rond Wat 
zal het dan straks niet worden 
Hoe kan een universiteit een werke

lijk beleid uitbouwn als om de vijf 
jaar de wet gewijzigd wordt ? 
Opties nemen voor de toekomst lijkt 
onmogelijk te worden 
De regering speelt een gevaarlijk spel 
De budgetaire toestand is niet gun
stig, maar dit is van tijdelijke aard. 
Maar van dit tijdelijk geldgebrek 
maakt de regering gebruik om een 
wet voor onbepaalde tijd te wijzigen 
Ze weet niet wat ze doet als ze het 
onderwijs zware beperkingen oplegt 
De universiteiten worden gefinancierd, 
door de wet van 1971, naargelang het 
aantal studenten Voor kleinere in
stellingen neemt men als minimum
norm 100 of 200 studenten (volgens 
de richting) Deze norm wordt met 
10 % verlaagd. Dus 10 % minder sub
sidies 

Voor het onderwijzend en wetenschap
pelijk personeel zegt de wet dat een 
personeelslid op x-aantal studenten 
mag aangeworven worden ( = het om-
kaderingskoefficiënt ; in mensweten
schappen 1 prof of assistent op 14 
studenten , in de positieve weten
schappen 1 op 9 ; in de geneeskunde 
1 op 6) Vroeger waren er 5 groepen, 
nu blijven er nog 3 over en sommige 
cijfers worden verhoogd. In de eko-
nomische wetenschappen bijvoorbeeld 
krijgt men nu slechts 1 personeelslid 
op 14 studenten, waar het er vroeger 
9 waren. 

Dit betekent dus een inkrimping van 
het personeel. 
Wanneer kleinere instellingen het mi
nimum 90 of 180 studenten niet ha
len, worden ze gedoemd te verdwij
nen, omdat ze ieder jaar minder en 
minder subsidies zullen krijgen Klei
nere instellingen worden gedoemd te 
verdwijnen De voordelen van de wet 
van 1971 werden te met gedaan 

L.V. 
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AKTUELE GESCHIEDENIS: TUSSEN FEIT EN LEGENDE 
Substantief en adjektief in de titel moeten de lezer op het eerste zicht 
wel als tegenstrijdig voorkomen : wat aktualiteit is, is immers nog 
geen geschiedenis, en geschiedenis is meestal niét aktueel, hoewel de 
historikus er op wijst en er aan herinnert dat zelfs indien men Herders 
opvatting over de geschiedenis als de « Gang Gottes über die Natio
nen » niet aanneemt, historisch een les inhoudt : de geschiedenis van 
de individuele mens biedt zijn ervaringen aan de andere individuele 
mens ; de geschiedenis der volkeren biedt hun ervaringen aan die vol
keren zelf én de andere volkeren. 
Wanneer wij echter het « aktueel » hierboven plaatsten, dan denken 
wij vooral aan de recente geschiedenis-periode. Recent in de geschie
denis is dan nog altijd : de laatste 50-60 jaar. In een zo weinig « history-
minded » tijdperk als het huidige, waarin men echter wel gaat zoeken 
in de 19e eeuw, in China en het Ooosten naar voorbeelden en oplossin
gen, vergeet men de ervaring der eigen zoektochten én der eigen ver
gissingen in het Europa van tussen de grote krisis en de wereldoorlog. 
Anderzijds aanvaardt men haast klakkeloos de na 1945 nog weinig 
veranderde visie op de geschiedenis dezer jaren, op de oorzaken van 
het konflikt dat tot de tweede wereldoorlog aanleiding gaf, op de es
sentiële bestrevingen van wat men met een algemene vaak als deni
grerend bedoelde term « fascismen » heeft genoemd, maar wat in feite 
zovele diverse nationaal-revolutionaire bewegingen waren, waarbij de 
jeugd van toen een groot aandeel had in haar protest tegen een sls-
teem dat tot ekonomische krisis en politieke wanorde had geleid. 

een interessant boek publiceerde 
over zijn politieke inzichten) werd 
al bekend om zijn werk « On bor
rowed time » waarin de voorge
schiedenis van W.0. II zeer objek. 
tief benaderd wordt. 
Eveneens van een Engels histori
kus en publicist, Richard Collier, 
verscheen in 1971 een lijvige bio
grafie over de Italiaanse diktator, 
Mussolini, waarin ook de hele 
tijdsgeschiedenis aan bod komt. 
Zopas kwam een — in verhouding 
goedkope — Duitse uitgave uit 
van dit boek in de reeks der Hey-
ne-Broschüren. Dit verhaal van de 
opkomst en val van een diktator 
toont ons zeer duidelijk de essen
tiële verschillen aan, niet alleen 
tussen de Duitse en Italiaanse lei
der, maar ook tussen hun ideeën 
en opvattingen, tussen fascisme 
en nationaal-soclalisme. 

Otto Schüddekopf, die de geïnfor
meerde lezer wel bekend zal zijn 
door zijn lijvige studie over de 
« Linke Leute von Rechts » in de 
Weimarrepubliek trachtte in een 
boek van een 200 biz « Bis alles 
in Scherben fallt » een geschiede-
denis van dit protest en haar di
verse uitingen te geven. De onder
titel «Die Geschichte des Faschis-
mus » is echter te veel belovend, 
en het boek zal daarom de naar 
fundering en diepgang zoekende 
lezer wel enigszins ontgoochelen. 
Want het fascisme is een naar 
tijd en plaats begrensd politiek 
fenomeen geweest. Het gebruik 
van de term « fascistisch » voor 
nu bestaande niet-linkse strekkin
gen en bewegingen vaak van de 
meest-bescheiden konservatieve 
of nationale opvatting, is niets an
ders dan een onhistorisch opper
vlakkig maneuver, evenzeer als de 
gelijkschakeling van elke diktatuur 
met dit begrip. Even dwaas is het, 
het woord « fascistisch » te ge
bruiken voor al wat er ook in 
eigen rangen of ideologie aan ver. 
werpelijks en misdadigs is : zo 
maakt men van Stalin en Ulbricht 
fascisten, en zijn de miljoenen do
den der Sovjetkoncentratiekam-
pen slachtoffers van « het fascis
me » ! Deze marxistische kasuis-
tiek en woordontwaarding vindt 
hier dan nog hun « intellektuele » 
aanhangers I 

HITLER EN GOEBBELS 

Een algemeen overzicht van de 
nationaal-revolutionaire bewegin
gen tussen de twee oorlogen zo
als dat van O. Schüddekopf, en 
van het konflikt dat de meesten 
onder hen aan de zijde der Asmo-
gendheden bracht, krijgt een aan
vulling in heel wat sekundaire his
torische literatuur over feiten, 
personen, gebeurtenissen. Wij 
hebben vroeger reeds enkele t i 
tels vermeld van Hitler-boeken. 
De biografie van Joachim Fest, na 
dat van Maser en Gisevius nu ook 
volledig in het Nederlands ver
taald (het tweede deel verscheen 
onlangs) kreeg uitvoerige bespre
kingen in de « progressieve » 
pers en « Der Stern » publiceerde 
belangrijke uittreksels. Fest ver
haalt natuurlijk een heleboel van 
wat er al geweten was. Het fei
tenmateriaal is echter enorm en 
hij toont zich een meester in de 
psichologische analise, bv. in zijn 
vergelijking tussen Hitler en Wag
ner. De auteur wijst trouwens ook 
de — nu door neo-marxisten uit 
de vergeetboek gehaalde — tesis 
af, als zou Hitler een kreatuur 
van het monopool-kapitalisme ge
weest zijn. 

Over een ander vooraanstaand fi
guur uit het nationaal-socialisme, 
nl. Goebbels, publiceerde Wilfried 
von Oven een 660 bIz tellend boek. 
Het betreft hier de — van over
bodige uitwijdingen ontdane — en 
reeds in 1950 in Argentinië gepu
bliceerde dagboeken van Goeb
bels' persoonlijke persreferent. 
Von Oven, geboren in Boiivië en 
aldaar woonachtig, nam reeds aan 
de Spaanse burgeroorlog deel In 
het Condor-legioen en was oor-

logskorrespondent. Tijdens de oor
log weermachtsofficier, werd hij 
van het Tuapse-front teruggeroe
pen naar Berlijn om er tot op het 
einde bij Goebbels zijn funktie als 
persreferent te vervullen. Het 
zeer persoonlijke kontakt met de 
hele familie en met de belang
rijkste gebeurtenissen zoals bv de 
putsch der officieren, geeft aan 
dit boek een uitzonderlijk histo
risch belang : het bevat een mas
sa dokumentatie én het biedt te
vens een antwoord op menige 
vraag, ook in verband met de per
soonlijkheid van Goebbels zelf en 
van zijn verhouding tot de andere 
nationaal-socialistische leiders. 

GOERING EN MUSSOLINI 

Over een dezer andere vooraan
staande figuren uit het Derde 
Rijk, nl. Hermann Goering, schreef 
de Engelse publicist en historikus 
Leonard Mosley een blografie, die 
nu ook in Nederlandse vertaling 
verscheen bij Manteau. Mosley 
(niet te verwarren met de Britse 
fascistenleider Sir Oswald Mos
ley, die trouwens na de oorlog ook 

I^H 

"̂̂ "̂ ^̂ H 
^^^^H 
~̂^̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

' V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

^ i 1 
A J 

•< Dor erzwungene Krieg » een te-
sis verdedigde die lijnrecht tegen 
die van de overwinnaars inging. 
In « Der unnötige Krieg » wordt 
die tesis nog eens bevestigd. Hog-
gan heeft in deze meer dan 600 
bIz. het materiaal voor zijn tesis 
bijeengebracht en vaak blijft zijn 
boek geen verdediging alleen, 
maar wordt een aanklacht : « niet 
een ontevreden Duitsland heeft 
de tweede wereldoorlog veroor
zaakt ; bergen van bewijsmateri
aal bevestigen, dat hij •< made in 
England » was... ». Deze tesis 
aan te vechten is het goed recht 
van elk historikus, maar dan met 
dezelfde overvloed aan histori
sche en betrouwbare, onvervalste 
dokumenten. Emil Ludwig heeft in 
zijn boek « Juli 1914 » over de 
eerste wereldoorlog gezegd, dat 
uitsluitende schuld of onschuld 
sprookjes voor kinderen zijn. Meer 
en meer leren wij dit ook uit dat
gene, wat de historici over men
sen en gebeurtenissen hebben bij
eengebracht in hun pro- en kontra-
boeken. 

Een historikus heeft eens gespro
ken van zijn taak tot « ontmytise-
ring » van de geschiedenis. Menig 
historikus echter wil de ene myte 
vernietigen en schept er een an
dere. Men heeft al te vaak toege
past wat de avant-garde-regisseur 
in de fi lm « The man who shot 
Liberty Valence » zegt : « als er 
een konflikt is tussen feit en le
gende, kies ik de legende ». 
Een historikus als Golo Mann oor
deelde zelfs dat de weerlegging 

van historische leugens over het 
jongste verleden « volkspedago-
gisch ongewenst » was. Zo zou 
immers een door de propaganda 
vertekend beeld, dat wij nog dage
lijks te zien krijgen, ook als zoda
nig erkend worden. Toch wreekt 
dergelijke propagandistische his-
torieschrijving zichzelf : men 
schept immers niet slechts de 
twijfel aan het onware en aan de 
legende, maar ook aan de histori
sche waarheid zelf. 
Anderzijds is veel historiek van 
de jongste geschiedenis — en 
we zien dit ook gedeeltelijk in 
voornoemde werken bevestigd — 
al te veel feitengeschiedenis. 
Men gaat bewust of onbewust 
voorbij aan de historische achter
gronden, aan verder in het verle
den liggende oorsprongen, aan de 
geestelijke voorgeschiedenis van 
een Europese situatie, waarvan 
het konflikt van de tweede we
reldoorlog een gevolg was niet 
door één man of één natie opge
roepen, maar ontstaan uit de bot
sing tussen ideologische proseli-
tismen gekombineerd met imperi
alistische machtsbestrevingen. 
Een situatie, die slechts uit de 
miskenning der persoonlijkheid 
— die van het individu én die 
van het volk — kon ontstaan en 
die naar de vreselijke konsekwen-
tie van een gelijkschakelend kol-
lektivisme en een even gelijkscha-
kelende afweer moest voeren. 
De hierbovenvermelde werken be
vestigen dit slechts, zij het Indi-
rekt. 

Otto Schüddekopf : « ... bis alles in Scherben fallt.. 
Bertelsmann Verlag, Gütersloh, München. 

», 224 bIz, DM 26, 

Rijksmaarschalk Goering in groot 
ornaat... 

ALGEMENE BENADERING 

Algemener van tema en ook in de 
tijd ver teruggrijpend, is het boek 
van de Amerikaanse professor 
David L. Hoggan, die reeds met 

Wilfried von Oven : « Finale Furioso 
bIz., DM 36, geïllustreerd. 

Grabert-Verlag, Tubingen, 670 

David L. Hoggan 
628 bIz., DM 45. 

Der unnötige Krieg », Grabert Verlag, Tubingen, 

Leonard Mosley : « De Rijksmaarschalk », Ned. vert., Manteau, Brussel, 
440 bIz., 390 fr. 

Richard Collier : « Der Duce », Duitse vert., Heyne Broschür, Heyne 
Verlag, München, geïllustreerd, 404 bIz., DM 22. 

WILLY LAUWENS PUBLICEERT ZIJN VIJFDE BOEK 

WEL BITTERHEID, MAAR GEEN KRISTAL 
Willy Lauwens publiceerde korte 
tijd geleden zijn vijfde boek : Het 
kristal bitterheid. Toen de publi-
katie aangekondigd werd, dachten 
wij dat dit vijfde werk hét werk 
van Lauwens zou worden. Verrek 
Martelaar — zie onze bespreking 
van 1 februari 1975 — had die 
hoop immers tenvolle gewettigd 
met enkele diepmenselijk en met 
veerkracht geëvokeerde persona
ges in korte verhalen. Na Verrek 
Martelaar en na zijn eerder ver
schenen verhalenbundel Zing 
zacht zanger zat het er voor onze 
literatuur in dat de zo betreurde 
Roger Van de Velde in Lauwens 
een opvolger zou verwerven als 
schrijver van korte verhalen en 
schetsen waarin een bizarre stoet 
van underdogs uit alle kringen 
van het maatschappelijk bestel te 
voeten uit getekend zouden wor
den. 

Geplaatst tegenover die verwach
ting is Het kristal bitterheid een 
bittere ontgoocheling geworden. 
Geen enkel van de erin opgeno
men verhalen haalt nog het peil 
van wat ons in zijn vorig werk zo 
hoopvol had gestemd. Want het 
groteske, het grinnikend wikken 
en wegen — en te licht bevinden 
— van gearriveerde klein-burge-
lijke luitjes en van onrustige men
sen die zich zonder sukses aan de 
welvaartmaatschappij trachten 
vast te klampen, mist thans elke 
geloofwaardigheid omdat Wllly 
Lauwens, op één uitzondering na, 
in al de verhalen het breekpunt 
tussen waarachtigheid en waar
schijnlijkheid te duidelijk laat le
zen. Fantastische verhalen zijn 
het resultaat van een zeldzaam 

bedreven schrijfkunst die de le
zer in het ongewisse laat en hem 
vruchteloos laat zoeken naar het 
moment waarin fantasie en wer
kelijkheid elkander raken. De ene 
uitzondering op dit falen van Lau
wens is het verhaal « Het water 
neemt ». Een kleine jongen ver
neemt daarin het voor zijn oren 
ongeschikte nieuws van een jonge 
vrouw die de dood zoekt In het 
water van een eenzame vaart, 's 
Nachts ontvlucht de jongen het 
ouderlijk huis, doolt langs de 
vaart en ontdekt in het riet het 
lijk van de jonge vrouw. 
Al bij al Is één geslaagd kort ver
haal te weinig om een verhalen
bundel te motiveren, waarin nog 
maar eens een overdosering van 
triviale zenuwtrekjes voorkomt. 
Gezochte erotiek breekt niet al
leen de vlotte lektuur, zij heft 
ook de geloofwaardigheid van een 
geschrift op. Ons oordeel Is niet 
gesteund op preutsheid. Integen
deel. Wij hebben jarenlang de ar-

memensenerotiek in het werk van 
Boon en de brutale sensualiteit-
uit-onmacht-en- geldingsdrang in 
het werk van Walschap en Van 
Aken gewaardeerd omdat die er 
onafscheidelijk geketend ligt aan 
de personages en hun omgeving. 
Toen iemand als Boon in enkele 
recente werken erotiek en banale 
triviale scènes te pas en te on
pas in zijn verhalen opnam, heb
ben wij die werken veroordeeld 
als doorslechte burlesken. Waar
om zouden wij thans bij Lauwens 
goedkeuren wat wij in Boon af
keuren ? Voor ons blijft het trou
wens een raadsel waarom Willy 
Lauwens zijn werk — dat stilis
tisch immer degelijker wordt en 
steeds meer een uiting wordt van 
een mens-bewogen instelling en 
van een grote eruditie — met 
dergelijke gemakkelijke oplossin
gen ontsiert. 
In het recente boek van Lauwens 
struikelden wij ook over een paar 
Kraaiepoten. Is het louter toeval 

te noemen dat in een van Lau
wens verhalen een dochter uit 
een café « De verborgenheden des 
volks » zit te lezen en dat Louls-
Paul Boons vergeten straat-meisje 
ook « De verborgenheden des 
volks » zit te lezen, een boek dat 
ik vandaag vruchteloos zoek in 
biblioteken, boekhandels en boe-
kenstalletjes, maar dat in de veer
tiger jaren in bepaalde volkse 
buurten kan hebben rondgeslin
gerd. En dan is er de gedurfde 
fantasie van de bergleeuw die 
plots verschijnt in het apparte
ment van de Ik-figuur, wiens 
vrouw naar de onverwachte be
zoeker staat te staren « met haar 
schaamhaar in haar hand » en bij 
het ontijdig ontsnappen van de 
leeuw schreeuwt « alsof zij hoog
nodig moest poepen ». Een hier
op sterk gelijkend verhaal heb
ben wij eerder bij Maurice D'Hae-
se gelezen : een paard verrast 
een naakt meisje in haar kam«r. 
De verregaande gelijkenis kan na
tuurlijk helemaal toevallig zijn, 
maar bij D'Haese word je erdoor 
aangegrepen en bij Lauwens wil 
de verbeelding niet zo gewillig 
mee. 

Het zesde boek van Willy Lau
wens staat inmiddels op het ge
touw. Wordt het ditmaal het ver
hoopte « grote boek » ? Onze li
teratuur zou daar in leder geval 
erg goed mee gediend zijn. Want 
rekening houdend met de dulvels-
vlotte pen van Wllly Lauwens, 
zouden wij dan een merkwaardig 
schrijver rijker zijn. 

FRANS-JOS VERDOODT 
Willy Lauwens, « Het kristal bit
terheid », Nijgh & Van Dit mar, 
Den Haag 1974, 141 bIz. 
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Met de regelmaat van een klok 
levert Will Ferdy jaarlijks niet 
alleen een one-man-show maar 
ook een elpee af. Na « Will Fer
dy 74 » is nu « Will Ferdy 75 » 
(Hebra records LP 59). En net 
of « Jij en ik » aan de beurt 
als bij alle vorige elpees van 
Ferdy zijn mijn reakties sterk 
verdeeld : deze zanger Intrigeert, 
ontroert, enerveert en boeit me 
beurtelings. 
Zijn autobiografische elpee « Ik 
ben van ver teruggekomen », 
blijft ontegensprekelijk het hoog
tepunt in zijn werk. Dit was een 
autentieke, doorleefde Will Fer
dy die doorheen zijn liedjes een 
stukje van zichzelf prijsgaf. Is dit 
voor hem een te pijnlijke kon-
frontatie met zijn publiek gewor
den of is dit doodgewoon iets 
wat je als zanger niet elk jaar 
weer opnieuw kunt opbrengen ? 
In elk geval was « Will Ferdy 74 » 
reeds minder autobiografisch, al
hoewel deze liedjes nog groten
deels de neerslag leken van ei
gen levenservaringen van de 
mens Ferdy, en komen op « Will 
Ferdy 75 » slechts enkele zeld
zame liedjes als echt doorleefd 
op me over. Dat zijn dan ook 
meteen de beste nummers van 
de plaat : « Het goede moment », 
« Wanneer ik oud zal zijn » en 

• Mijn mooiste liefdelied ». Wei 
voel ik doorheen heel wat van 
de eerder pessimistische teksten 
het zelfbeklag en de melancholie 
van Ferdy doorklinken ; cfr. het 
patetische « De weg naar de vrij
heid », « Ik heb geleefd » en 
• Onbereikbaar geluk ». Daarte
genover staan dan weer zonnige 
liedjes als « Jij en ik » en • Het 
Schippersvolk ». 
« De clown » konden we reeds 
beluisteren op een vorige elpee, 
maar het blijft een sterk num
mer. « Mijnheer de direkteur » 
daartegenover valt nogal zwakjes 
uit en ' Hawaiiaanse droom » is 
ronduit onverbloemde kommer-
ciële kitsch. Gewoon onbegrijpe
lijk dat een man als Will Ferdy 
dergelijk nummer wil brengen. 
Kortom, met deze elpee levert 
Ferdy m.i. een produkt af van erg 
ongelijke waarde. Alhoewel het 
tedere, gedempte maar juist 
daarom ontroerende « Wanneer 
ik oud zal zijn » en het hoopvol-
zinderende « Het goedg moment » 
op zich reeds de aanschaf ervan 
rechtvaardigen. 

Hilde Dekeyser 

JAZZ BILZEN '75 

Uiteindelijk nieuws vanuit Bilzen 
waar dit jaar de elfde editie van 
het festival moet plaatsvinden. In 
tegenstelling met vorige jaren is 
nog steeds erg weinig bekend 
van de optredende artiesten en 
is men liever zeker voor namen 

worden prijsgegeven. Op 15, 16 
en 17 augustus, datums die vast
staan, wordt het weer feest op 
de Bilzenwei. In samenwerking 
met Kerk 70 en het CJP, wil de 
v.z.w. Jazz Bilzen echter ook eens 
wat buiten Bilzen doen en niet 
beperkt blijven tot de driedaagse. 
Doorheen Belgisch en Nederlands 
Limburg is een rock- en folktoer-
nee gepland, tijdens het aan gang 
zijnde weekeind v. 8, 9 en 10 mei 
in de respektievelijke kulturele 
centra van Dilzen, Zolder en 
Neerpelt, met als gastvedette 
folkartiest Lesley Hale, en op 
27, 28 en 29 juni e.k. in de feest
tent van het Nederlandse Thorn, 
in het Kultureel Centrum van 
Zepperen en ook Hasselt, waar 
voor deze driedaagse de gepre
zen Allan Taylor met voor het 
eerst ook een begeleidingsgroep 
zal optreden. Deze toer komt in 
eerste plaats ten goede aan de 
promotie van het Bilzenfestival 
zelf, maar tevens tijdens het 
tweede weekeinde dé gelegen
heid om de voorselekties van het 
Amateursfestival te laten plaats
vinden. Telkens vanaf 19 u. ko
men enkel de echte amateurs 
van zowel rock, jazz, blues als 
folk aan bod, en het inschrij
vingsgeld en de administratie
kosten te betalen bij inschrijving 
bedraagt 100 Bf. of f l . 7. Erva
ring heeft geleerd dat een kon-
trakt voor het festival zelf en de 
daaruit voortvloeiende publiciteit 
en optredens meer dan geldprij
zen een betere weg naar bekend
heid zijn. 

Een langere speelduur en een 
rustig verloop zullen beter dan 
vroeger tijdens de eerste dag 
op het festival zelf, met alle 
mogelijke technische mistoestan
den die hieruit voortvloeiden, de 
kans geven de besten te selekte-
ren. Omroep Limburg zal tijdens 
de selektie in Zolder opnamen 
doen, en de Jury zal bestaan uit 
de programmatieploeg van J.B. 
'75, perslui en het publiek dat 
een stemformulier krijgt bij de 
inkom. Inschrijvingen liefst voor 
15 juni op het adres van Jazz 
Bilzen v.z.w., Amateursfestival, 
Oude Tongerse straat, nummer 6 
in 3740 Bilzen. Telefonisch kbn-
takt 011.41.19.86. 

SCHLAGERFESTIVAL 

Het wordt een drukke maand au
gustus, met op het weekeind van 
22 en 23 het derde Duits Schla
gerfestival te Heerlen. In orga
nisatie van Harry Thomas, belooft 
het programma voor de liefheb
bers voor luister- en showgenot. 
Enkele namen uit de dertien op
tredende artiesten zijn Jurgen 
Marcus, Chris Roberts, Ricky 
Shayne, Tony Marshalle, en on
dermeer ook de toppers Cindy 
und Bert en Freddy Breek. Kaar
ten zijn verkrijgbaar bij het Lim
burgs Dagblad, in alle kantoren 
of op storting van het bedrag op 
het gironummer van de bank Pa-
ribas te Heerlen. 

SAILOR : WIND IN DE ZEILEN < 

Na Amsterdam en Rotterdam 
was Sailor voor een enkel kon-
cert in ons land. Spijtig genoeg 
was hun optreden voor Binnen 
en Buiten, zondagnamiddag, een 
miskleum, daar ze helemaal in 
het begin en na drie uur wach
ten, slechts tijdens de generiek 
met hun hit « Sailor » nog even 
voor de kamera mochten komen. 
Het optreden maandagavond, 
was echter een sukses in de 
Brusselse Beursschouwburg. 
Hun optreden is vlekkeloos en 
af, komt zeer spontaan over maar 
kwalitatief fijn muzikaal. Na Ar
thur D. Derrick, die in stijl van 
Ralph McTell het voorprogram
ma verzorgde, won Sailor van 
beide eerste klanken de gunst 
van het publiek en bracht enorm 
sfeervolle versies van •• the girls 
from Amsterdam », de ode aan 
de veertien dagen geleden over
leden Amerikaanse artieste Jose-
fine Baker, latijns getinte klan
ken met « buy a camera » en 

een denderend « blue desert », 
door het publiek enthousiast 
meegeklapt. Met het ritmische 
« open the door » en een tweede 
bisnummer uit hun nieuwe lang-
speler die eerlang verschijnt, 
rondden ze dan ook suksesvol en 
veelbelovend af. 

Sergius 

VLAAMSE ORGELS 
VAN OMSTREEKS 1850 

Onder dit motto werd door CBS 
een nieuwe LP aan de pers voor
gesteld, mede gerealiseerd door 
o Nederlandse Kuituur » in het 
kader van het Monumentenjaar. 
Blijkens een toelichting van de 
uitvoerder, o r g a n i s t Kamiel 
D'Hooge, was het hoofdzakelijk 
de bedoeling de aandacht van de 
muziekliefhebber te vestigen op 
de kleinere 19e eeuwse kerkor-
gels in Vlaanderen, waarvan de 
meeste zich helaas in een lamen
tabele toestand bevinden (1). Als 
om te bewijzen dat zij een beter 
lot verdienen, brengt deze inter
nationaal geprezen organist die 
we aan niemand hoeven voor te 
stellen, op drie gerestaureerde 
orgels (Denderbelle, Onkerzele 
en Nederzwalm) een aantal be
koorlijke stukjes van zowel be
kende als anonieme meesters, op 
een wijze die deze bescheiden 
maar ambachtelijk-knap gemaakte 
instrumenten bijzonder goed tot 
hun recht laat komen. Het besef 
dat hier voor één keer het ma-
jestatische katedraalorgel moet 
zwichten voor een stel vergeten 
« dorpsrakkers » geeft aan deze 
plaat wel een heel speciale di
mensie en zal vermoedelijk me
nig koster-organist — met wat 
liefde en ambitie voor zijn job — 
bekoren en stimuleren. (Een gra
tis suggestie voor elke pastoor 
die zijn orgelist met Sinksen of 
wanneer ook een kado wil doen). 
Waarmee niets denigrerends is 
gezegd, integendeel : het is echt 
een plaat om lief te hebben, een 
« must » voor iedere orgelmin
naar. 

Iets minder gelukkig zijn we ech
ter met de platenhoes : begrip is 
op te brengen voor de produce
rende firma die voor deze plaat 
op een ruime internationale af
zet mikt en derhalve het Engels 
kiest voor titel en begeleidings
tekst. 
Maar was er echt geen minder 
banale titel te bedenken dan « Or
gan Music » om deze LP op de 
markt te brengen ? 
Bovendien zijn enkele schoon
heidsfoutjes geslopen in de ver
taling van Kamiel D'Hooghe's bio
grafie : hij blijkt geboren te zijn 
« ... at Beveren-Meuse — Bel
gium » (Beveren Maas !) en ge
studeerd te hebben aan het 
« Lemmers-Instituut ». Laten we 
hopen dat deze plaat vlug en veel 
sukses kent, zodat bij een twee
de editie deze vlekjes kunnen 
worden weggewerkt ! 

(1) De orgelliefhebber weze in 
dit verband verwezen naar * Het 
historisch orgel in Vlaanderen — 
Dl 1. Oost Vlaanderen » door Gh. 
Potvlieghe, een inventaris in 1974 
uitgegeven door de Rijksdienst 
voor Monumentenzorg en Land-
schapszorg, Jozef II straat, 30, 
1040 Brussel. 
Ref. : Organ Music — Kamiel 
D'Hooghe — CBS 73437. 

RVDD 

« DE BOERDERIJ » IN KNS 

David Storey, het grote talent 
van de jonge Engelse toneelau
teurs, is ook voor het Antwerps 
publiek geen onbekende. Einde 
1973 speelde KNS Antwerpen 
van hem nog « Mooi Weer Van

daag ». Nu werd « De Boerde
rij » op het programma geno
men. 
In dit stuk stelt Storey ons een 
familie voor, die op een boerde
rij leeft, en die zich niet erg 
onderscheidt van zovele andere 
families. 
Na een jarenlange afwezigheid 
komt de zoon weer thuis, met de 
mededeling dat hij gaat huwen. 
Daar wordt druk over gediskus-
sieerd door de familie en tijdens 
die gesprekken wordt steeds 
duidelijker dat al deze mensen 
voor elkaar niets betekenen. 
Dit interessante werk van een 

BEVRIJDINGSFEESTEN 

(m.v.l.) Op de dag dat heel Neder
land nogal bewogen de bevrijding 
vierde, werd tevens Miss Holland 
'75 verkozen, programma dat 
rechtstreeks door de TV werd uit
gezonden. 
Over die bevrijdingsfeesten is er 
nogal wat te doen geweest. Wij 
zagen enkele van de vele pro
gramma's. Herinneringen bij de 
vleet en vaak zeer ontroerend. 
Maar ouderen verweten de al te 
jonge programmamakers dat ze 
de zaken alleen maar wisten van 
horen zeggen en dan ook niets 
snapten van wat er eigenlijk alle
maal in Nederland is gebeurd (de 
Hongerwinter en zo). Hen werd 
tevens het verwijt gemaakt de 
begrippen vrijheid en onvrijheid 
door mekaar te halen, verwijzend 
naar de bovenmoerdijkse trend, 
om het huidige Nederland een 
streng regime en repressie toe 
te schrijven. « Ge moest eens 
meegemaakt hebben, wat wij 
hebben meegemaakt . » zeggen 
de ouderen. De jongeren willen 
tevens de onvrijheid van toen 

geboren toneelauteur wordt door 
KNS-Antwerpen gebracht in een 
regie van Walter Tillemans. De-
kor en kostuums van John Bo-
gaerts Vertaling Eddy Assel-
bergs. 
Treden op : Tine Balder, Julienne 
de Bruyn, Marilou Mermans, De-
nise Zimmerman, Frank Aenden-
boom, Bernard Verheyden, Paul 
S'Jongers. 

Première heden zaterdag 10 mei 
om 20 uur. 
Plaatsbespreking : alle dagen 
(behalve woensdag) van 11 tot 
15 uur. Tel. 31.07.50. 

doortrekken naar de toestanden 
in bv. de derde wereld. (Mode is 
een raar beest). Ook mis, zeggen 
de ouderen, wij waren vri j , zij 
(vaak) niet. Bezadigde Hollanders 
— wij dachten dat er geen an
dere bestonden — vreven hun 
medeburgers aan, met een onge
neeslijk trauma rond te lopen, 
waarvan ze niet wensten te ge
nezen en waar ze hoognodig een 
punt moesten achterzetten. 

Zoals u ziet, een diskussie waar 
je een vrije dag als die van 4 
mei mee kunt stofferen. 
Op uitgerekend die dag, werd — 
o blijde gebeurtenis — miss Hol
land verkozen. Alleen al om op 
een zeker ogenblik een troep 
Dolle Mina's te zien aanrukken, 
blijf je het gedoe bekijken. Maar 
niets daarvan. Alles verloopt net
jes, muziekje, badpakjes, kadoot-
jes, reklame, lintjes, kroontjes en 
uiteindelijk komt na de keuring 
van het glimmende vlees een 
doodernstige monsieur, na ge
leerd rommelen in papieren, een 
briefje afgeven. De vaarzen en 
kalveren dikbil zijn gerangschikt... 
Sien, laat een zien hoe mooi je 
bent.. 
Mijns inziens is bevrijding bevrij
ding, ongeacht van wat of van 
wie je moet bevrijd worden. Mis
schien heeft Nederland zich van 
zijn bevrijdingstrauma bevrijd, 
maar in alle geval niet van zijn 
misselijke miss Holland-gedoe. 

Talrijke tournees — ondermeer in Nederland, West-Duitsland, Frank
rijk, Zuid-Amerika — schorten de intensieve repetities van het gezel
schap niet op. De nieuwe voorstelling heet « Exodus », van de jonge 
auteur Leszek Krzysztof Moczuviski. Jasinski is er in geslaagd om aan 
deze gedichten een scenische dimensie te geven. Het woord, gesteund 
door de muziek, vindt hier een partner in beeld en gebaar, dat tege
lijkertijd eenvoudig Is en geraffineerd. « Exodus » is een soort ver
haal over de menselijke konditie, niet over het leven dat — buiten 
ons om — verloopt van de wieg naar het graf, maar over het leven 
dat aktief beleefd wordt en veronderstelt dat je op bepaalde ogen
blikken een keuze maakt. 
Zuidpaleis, Vander Weydenstraat, 1000 Brussel : « Teatr Stu » uit 
Krakow, Polen, op 21 en 22 mei om 21.30 uur. 
Toegangsprijzen : 125 fr. en 80 fr. leden-CJP en studenten. 
Plaatsbespreking : v.a. 21 april 1975, Paleis 'voor Schone Kunsten, 
Ravenstein, dagelijks van 11 tot 19 uur (behalve op zondag). Tel. : 
02/512.50.45. 
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ISABELLE DEVANT LE DESIR 

Met zijn tweede werk, « Isabelle 
devant Ie désir » gaat onze land
genoot Jean-Pierre Berckmans 
verder de weg op die hij reeds 
aanvatte met La chambre rouge : 
deze van de erotische f i lm met 
diepere inhoud. 
De prent situeert zich in de jaren 
vijft ig. Isabelle, een uiterlijk fr i
vool en oppervlakkig verkoopster
tje in een foto- en platenwinkel, 
gaat innerlijk gebukt onder een 
traumatiserend verleden. Toen ze 
amper zes jaar was pleegde haar 
vader zelfmoord en op zestienja
rige leeftijd werd ze verkracht 
door een Duitse officier. Deze 
herinneringen spelen een rol bij 
haar relatie met Luc, toekomstig 
diplomaat en van veel hogere af
komst dan Isabelle. Diezelfde 
herinneringen drijven haar wel
licht in de armen van de veertiger, 
Vaudois, de baas van de foto
winkel. Maar zowel Luc als Vau
dois weigeren de konsekwenties 
te nemen van hun relatie met Isa
belle. En langzamerhand wordt 
Isabelle zelf zich bewust van hun 
lafheid en egoïsme en konfron-
teert ze beide mannen met hun 
eigen zwaktheid. Althans, dit al
les is wat de f i lm had kunnen 
weergeven. En indien hij dit met 
de juiste nuances en psychologi
sche gevoeligheid had gedaan, dan 
was Isabelle devant Ie désir wel
licht een erg interessante fi lm ge
worden. 
Jean-Pierre Berckmans heeft ech
ter al zijn energie laten uitgaan 
naar de rekonstruktie van het de-
kor anno 1950. En de sfeer van 
die jaren wordt inderdaad via al
lerlei kleine details goed geëvo-

keerd. De bezorgdheid van de ki
neast om zijn f i lm kommercieel te 
laten aansluiten bij de retro-mode 
in de kinema was blijkbaar erg 
groot. Maar aangezien de perso
nages die zich in het dekor bewe
gen afgevlakt zijn, blijven al die 
weloverwogen aangebrachte de
tails zielloos. Naar het schijnt be
vat de oorspronkelijke roman, « La 
délice », van Maud Frère meer 
nuances in de karaktertekening. 
De personages in de f i lm komen 
in elk geval psychologisch erg 
gesimplifieerd over. Vooral bij 
het hoofdpersonage, Isabelle, is 
dit overduidelijk. Want wellicht 
bestaat er inderdaad een verband 
tussen haar herinneringen, zoals 
ze in de fi lm via flashbacks wor
den weergegeven, en haar huidige 
relaties met mannen. Zoals ze nu 
aangebracht zijn dragen die flash
backs echter niets wezenlijks bij 
en lijken ze veeleer bedoeld om 
het hoofdpersonage wat interes
sant te maken èn om een pikante 
verkrachtingsscène te kunnen in
lassen. 
Het scenario bood duidelijk mo
gelijkheden, die Jean-Pierre Berck
mans echter onbenut heeft gela
ten. Des te wraakroepender is 
dit, wanneer men al het verspild 
talent bekijkt dat in de middel
matigheid van deze fi lm verdrinkt: 
prima akteurs als Jean Rochefort, 
Mathieu Carrière, Annie Cordy en 
Anicée Alvina ; een kameraman 
als Henri Decae die ook nu ver
zorgd werk aflevert ; en een mu-
sikus als Claude Luter voor de 
geluidsband. Wanneer Jean-Pierre 
Berckmans met al dat talent aan 
zijn zijde niet meer dan een der
gelijk erg middelmatig werk weet 
te verwezenlijken, dan moet zijn 
eigen talent toch wel erg klein 
zijn. 

Hilde Dekeyser 

Zaterdag 10 mei — BRT {nam.) 

SECOND FIDDLE (1940) 

Een muzikale ijskomedie in de reeks van Sonja Henie, deze keer onder 
de leiding van Sidney Lanfield. Met Tyrone Power. 

Maandag 12 mei — BRT 

EEN SCHOT IN DE FABRIEK (Laukaus Tehtaala) 

Finse sociale fi lm van Erkko Kivikoski. Een fabriek wordt opgeslorpt 
door een groot concern. De oude baas blijft pro forma, een nieuwe be
heerder houdt de arbeiders aan het lijntje i.v.m. hun toekomst. Uiteinde
lijk komen dan de afdankingen. Wanhopig geworden schiet een oude 
arbeider de nieuwe baas neer. 
De film wordt gevolgd door een debat. 

Donderdag 15 mei — RTB 

LE CARNAVAL DES DIEUX (Something of value) (1957) 

Verzorgde fi lm van Richard Brooks waarin het kolonialisme ernstig on
der de loupe genomen wordt. Met Rock Hudson, Dona Wynter, e.a. 

Vrijdag 16 mei — BRT 

LA VILLEGGIATURA (Het Zomerverblijf) (1973) 

Debuutfilm van de Italiaan Marco Leto. Het is een schrijnend en boei
end werkstuk over het Duce-fascisme, dat tot op de kern wordt bloot
gelegd. Enerzijds lijkt de film soms wel toegankelijk door de talloze 
verwijzingen naar een geschiedenis die vandaag minder en minder be
kend is, anderzijds grijpt hij door zijn menselijke benadering recht naar 
het hart en het verstand van de kijker. Dit pleidooi voor politieke ver
draagzaamheid raden wij u ten zeerste aan. 

10 MEI 1975 

Het Gulden doek van Vlaanderen (cliché : IJzerbedevaartkomitee) met zijn meer dan honderd Vlaamse 
figuren van Agneessens tot mevr. Willockx. Op de achtergrond « de ouden • rond de Kruisafneming van 
P.P. Rubens. 

HET GULDEN DOEK 

VAN VLAANDEREN 

De Roermondse schilder Hendrik 
Luyten (1859-1945), die het groot
ste deel van zijn leven doorbracht 
te Brasschaat, heeft Vlaanderen 
en alle Vlaamsvoelenden een enig 
kunstwerk bezorgd, een dokument 
van blijvende waarde waarop meer 
dat honderd vooraanstaanden uit 
ons volk staan afgebeeld. 

Deze Nederlands-Limburger, die 
zich te Antwerpen kwam bekwa

men aan de akademie, koesterde, 
uit louter rechtvaardigheidsgevoel 
een grote liefde voor Vlaanderen 
en werd er toe gebracht zijn twee
de vaderland met zulk een enig 
kunstgewrocht te verrijken. Ge
leerden, letterkundigen, kunste
naars en politici van de middel
eeuwen tot de hedendaagse tijd 
zijn er als in een grote vergade
ring gekonterfeit. De meeste tijd
genoten van de schilder, hebben 
persoonlijk geposeerd ; andere 
werden gepenseeld naar portret
ten en ander materiaal. 

Evenals zijn auteur, die met de 
Belgische kerker kennismaakte, 
werden het schilderij heel wat 
wederwaardigheden niet gespaard. 
Het werd door de rijkswacht be
waakt : het dook onder en werd 
stiekum bewaard totdat het uit
eindelijk belandde in de IJzerto-
ren. 

Journalist Albert Goovaerts, die 
voor de Vlaamse Toeristische Bi-
blioteek reeds de brochure 

«Schoonselhof» (127-128) schreef, 
beschrijft in de brochure met bo
venstaande titel, nr 182-183, al het 
wetenswaardige én over de schil
der én over het schilderij. Van al 
de afgebeelde beroemdheden 
wordt bovendien een korte biogra
fische schets gegeven en de re
den waarom ze zich voor Vlaande
ren verdienstelijk maakten, zodat 
het werkje als een mini-enciklope 
die van Vlaanderens groten mag 
aangezien worden. 

Losse nummers van de Vlaamse 
'roeristische Brblioteek zijn, zolang 
de voorraad strekt, te koop in al 
de VTB-boekhandels tegen 30 fr. 
(32 fr. als over de post moet wor. 
den toegezonden) per exemplaar. 
Het onderhavige, dubbele num
mer 182-183 kost 60 fr. (62 fr. als 
over de post). Een abonnement 
voor twaalf achtereenvolgende 
nummers kost slechts 300 fr., ver
zendingskosten inbegrepen. Zulk 
abonnement kan op ieder ogenblik 
ingaan. 

KERKELIJKE KUNST 

IN PAJOTTENLAND 

Van 8 juni tot en met 21 juli 
organiseert de Kulturele Kring An
dreas Masius (St-Kwintens-Len-
nik) in samenwerking met de ge
westelijke Kring •• Het Oude Land 
van Edingen en Omliggende », in 
het kasteel van Gaasbeek, een 
merkwaardige tentoonstelling ge
wijd aan oude kerkelijke kunst in 
het Pajottenland. Ars Sacra II, zo 
luidt aldus deze manifestatie, stelt 
talrijke kunstwerken ten toon, af
komstig uit 26 parochies van deze 
schilderachtige streek. De eerste 
tentoonstelling, in 1968, kende een 
groot en wel verdiend sukses met 
weerklank zelfs in het buitenland. 
De huidige tentoonstelling biedt 
de bezoekers een buitengewone 
kans om in één slag een uitgebrei
de kennis te verwerven van het 
Zuid-West-Brabants kunstpatrimo
nium. Naar aanleiding van .deze 
tenstoonstelling geven dezelfde 
kringen een boek uit, rijk geïllus
treerd, een degelijk werkinstru
ment, vermits het de volledige in
ventaris uitmaakt van alle kerke
lijke kunstvoorwerpen uit de ge
noemde 26 parochies. 
Dagelijks van 10 tot 17 u., op het 
kasteel Gaasbeek, van 8 juni tot 
21 juli. Gesloten op maandagen 
en vrijdagen in juni en op vrijda
gen in juli. 

Statie, uit de kalvarie, in de kerk 
van Sint Kwintens Lennik. 
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VIRIJ6 TIJD 

GEZONDE REAKTIE 
In Engeland weigerde de BBC een verslag van een sportwedstrijd uit 
te zenden, zolang niet de aangebrachte publiciteit van één firma ver
wijderd was. Reden van deze op het eerste gezicht eigenaardige hou
ding : de firma die deze publiciteit ten goede zou komen, verspreidt 
ook anti-konceptionele middelen, al was het niet voor deze produkten 
dat reklame werd gemaakt. 
Geen zaak om zwaar aan te tillen uiteraard, maar toch een nogal fri
vole aanleiding om zich even te bezinnen over de betekenis van het 
« sponsorship » in de sport. 
Een eerste kwestie lijkt ons deze • de sport verkoopt iets, reklame 
namelijk. Is zij dan niet verplicht van aan iedereen, die er de prijs 
voor betaalt, te verkopen, precies zoals een krant die publiciteit op
neemt, verplicht is alle publiciteit op te nemen, ook als die afkomstig 
is van firma's die nu niet bepaald tot de vrienden kunnen gerekend 
worden 
En als de TV weigert een bepaalde publiciteit uit te zenden, krijgt de 
betrokken sponsor dan nog waar hij meent recht op te hebben ? Men 
mag toch geredelijk aannemen dat het er niet zozeer om te doen is, 
reklame te brengen, steunend op de populariteit van een of andere 
sporttak, dan wel met het oog op goedkope (of anders onbereikbare) 
publiciteit via het medium bij uitstek, de televisie ? 
Tweede vraag : wie verdient aan publiciteit, moet op die winst van
zelfsprekend belastingen betalen. Mogen wij veronderstellen dat in 
het sportmilieu nogal wat publiciteit verkocht wordt, waarop géén 
belastingen worden betaald ? En dat dit in feite een vorm van konkur-
rentie is waarop een en ander te zeggen is ? 
Drie : ' de ' sport zegt altijd dat de sponsors wel gebruik maken van 
de sport om reklame te maken, maar dat ze met de sport zelf niks te 
maken hebben. Nochtans zien wij in de voetbalsport steeds meer 
sponsors die tegelijk de hoogste posten bekleden in de klub die hun 
publiciteit verzorgt, en zo maar, bij wijze van voorbeeld, vermelden 
wij Anderlecht, Standard, Racing-White. En loopt er in ons land nog 
één naïeveling rond die denkt dat de sponsors die miljoenen investeren 
in de wielersport het koersverloop — toch een belangrijke faktor in de 
publiciteitspreiding, want welke koereur plus firmanaam komt op het 
TV-schermpje ? — overlaten aan de koereurs, die wel kunnen fietsen 
maar van investeringen geen benul hebben ? 
Laten wij het bij deze drie bemerkingen laten. Zij volstaan, denken 
wij, om te verklaren dat er van diverse zijden heftige reakties losko
men tegen het « sponsoriaat » in de sport. 
En om eerlijk te zijn : het lijkt ons niet onmogelijk er een paar voor
delen van op te sommen — zoals bij voorbeeld een vast inkomen voor 
de renners, zij het voor de meeste eerder een bron van ergernis dan 
van vreugde —, maar voor de sport als dusdanig lijkt het ons om vele 
redenen veel nadeliger dan voordelig. Wij zouden dus liegen als wij 
zouden zeggen dat de reaktie tegen de sponsors ons verdriet doet. 

Ze zijn niet tegen te houden, de heersers in de pijlsnelle auto's (nou 
ja !) ten dienste van de grote sport (nou ja !)... 

RAP 

Op een avond kwam het bericht 
door dat de ploeg geleid door 
Van Vaerenbergh en Driesens, 
geschorst was door de Belgische 
wielerbond en de ronde van Span
je niet verder mocht rijden, 's An
derendaags peddelden de be
trokken koereurs alweer lustig 
verder. Reden van de schorsing, 
moeder BWB had niet het vereis
te miljoen ontvangen dat iedere 
sportgroep haar als Waarborg in 
bewaring moet geven. Reden van 
het toch verder rijden . zo maar 
tussen de soep en de patatten 
had de grote chef van de ploeg, 
Ton Vissers, een nieuwe sponsor 
gevonden, en was het miljoentje 
betaald. Als simpele werknemer, 
weten wij natuurlijk niets af van 
financiële verhandelingen op hoog 
niveau. Maar wij hebben wel het 
bruin vermoeden dat het er in 
verschillende sportgroepen ei
genaardig aan toe gaat. 

DUBBEL GOED 

In Skiën (Noorwegen) werden de 
E u r o p e s e kampioenschappen 
keurturnen voor dames georgani
seerd Wij kregen er enkele 

beeldjes van op ons TV-scherm. 
Er zijn twee verheugende vast
stellingen te doen. Primo dat aan 
de suprematie van de Russische 
school een einde schijnt te zijn 
gekomen, want de revelatie en 
de nieuwe kampioene werd een 
Roemeense, Nadja Comaneci (als 
wij het tenminste goed spellen]. 
En vermits dit meisje nauwelijks 
dertien jaar oud is, is het niet 
ondenkbaar dat zij een hele poos 
het turngebeuren zal beheersen 
En de tweede vaststelling : twee 
meisjes van bij ons eindigen op 
de 17de en de 22ste plaats (op 
39), wat nog niet om te jubelen 
IS, maar stukken beter dan vroe
ger, toen wij niet eens meede
den. 

NIET DOEN, MANNEN ! 

Wij hebben de wedstrijd niet ge
zien, maar uit wat wij hoorden 
en lazen mogen wij wel aanne
men dat de scheidsrechters van 
de handbalwedstrijd Sasja - Se-
raing er wat al te flagrant voor 
gezorgd hebben dat Sasja ver
loor, en (nog) geen kampioen 
werd. Misschien was het er de 
heren om te doen er de spanning 
tot de laatste dag in te houden, 

Anderlechtman Denul met het 
hoofd en raak tegen Waregem 
(2-2) wordt uitbesteed aan Union! 

maar het is een héél ongezonde 
situatie wanneer scheidsrechters 
een aktieve rol gaan spelen in 
het verloop van een kompetitie. 
En het is spijtig genoeg een bed
deken waarin heel wat scheids
rechters — en niet alleen in de 
handbalsport — in ons land wat 
ziekskens lijken. Niet meer doen, 
mannen. Het is het scheidsrech
terskorps een slechte dienst be
wijzen. En de sport. 

DWAAS 

Het is natuurlijk een dwaze 
vraag, maar zij houdt ons al lang 
bezig. Moeten op de bedragen, 
betaald voor de aan- en verkoop 
van sjotters op voet, belastingen 
— BTW — betaald worden ? Het 
is namelijk' zo dat het verkopen 
van voetballers een winstgevend 
bedrijf is geworden, dat er dus 
mensen zijn die aan het verhan
delen van mensen geld verdie
nen. Het is ook algemeen gewe
ten dat aan het verlappen van 
sjotters de zo beroemde percen
tjes verbonden zijn. Tenslotte is 
het kopen van spelers een beleg
ging, met de bedoeling geld te 
verdienen. Allemaal zaken dus 
die het in onze onschuldige ogen 
moreel verantwoord maken er 
belastingen op te heffen. Of gaan 
de voetballers tot die schaarse 
artikelen behoren waarop Leo-
den-Andere een prijzenstop gaat 
toepassen, tot ons aller vreugd 
en deugd ? 

TE VEEL 

Er doen geruchten de ronde als 
zou men denken aan een nieuwe 
Europese voetbalkompetitie. De 
zoveelste dus. Deze keer zou het 
gaan om klubs uit de tweede af
deling. In afwachting dat er Euro-
pa-cups komen voor staminee-
ploegen, vedettenploegen, koe-
reursploegen en « vraavolk ». 
Voor ons moet — en zal — men 
het niet laten, maar men moet 
er toch aan denken dat <• des gu-
ten zuviel » schadelijk kan wor
den. Nu reeds ziet men matchen 
spelen in half gevulde stadions. 
Als er nu nog eens een einde
loze reeks matchen bijkomt, dan 
zullen de onkosten van een Euro
pese kompetitie — voor de klubs 
— weldra niet meer opwegen te
gen de baten Wij vragen ons 
zelfs af of dit voor sommigen nu 
al niet het geval is. 

DE KRAKKEN 

Op het ogenblik dat je tachtig of
ficiële titels verzameld hebt, en 
op een ogenblik dat er nog geen 
spoor van verzwakking te bespeu
ren is, de kompetitiesport vaar
wel zeggen, daarvoor moet je een 
hart in de buik hebben. 
Maar Raymond Ceulemans heeft 
dat. Dat weet men o.m. sedert 

de tijd dat hij reklameerde over 
de Franse komplimenten bij de 
toekenning van de nationale tro
fee voor sportverdiensten die 
hem, Vlaming, te beurt viel. 
Raymond stopt ermee omdat de 
bond hem een schorsing van 
twee maand oplegde, en omdat 
hij dat niet nemen kan. 
Wij denken dat geen mens Ray
mond ongelijk zal geven, als hij 
weet dat de schorsing niét werd 
opgelegd voor een of ander zon
deken op het sportieve vlak, 
maar omdat Raymond niet op een 
receptie aanwezig was, waar de 
hoge omes van de bond blijk
baar met hem wat wilden komen 
pronken. 
Nu zeggen de reglementen van 
de biljartbond inderdaad, dat de 
spelers aanwezig moeten zijn op 
recepties waarvoor zij worden 
aangewezen. Maar Ceulemans 
kon, om beroepsredenen, nu een
maal niet aanwezig zijn. 
Als men het ons vraagt : dat stuk 
reglement van de biljartbond is 
kinderachtig. Op grond daarvan 
een kerel als Raymond straffen, 
is provokatie. Zijn reaktie is die 
van een vrij, volwassen man, en 
de grrrote leiderrrs van de bond 
hadden die kunnen voorzien. 
Met hun dwaas reglement en nog 
dwazere straf sloten zij, en nie
mand anders, een reus van een 
kampioen uit. 't Zijn « krakken » 
in onze besturen. 

HOE ? 

Nu kunnen wij « Les Sports » 
toch niet goed meer volgen, 
hoor ! Jaren is het gazetteken al 
aan het zeuren dat sportfedera-
lisme in België onmogelijk is, 

o.m. omdat het internationaal 
olimpisch komitee maar één 
olimpische organisatie — en dus 
vertegenwoordiging op de spelen 
— per nationaliteit erkent. En nu 
lezen wij letterlijk het volgende 
in deze begenadigde krant : «het 
lOK erkent niet enkel naties, 
maar ook geografische streken, 
als die tenminste een nationaal 
olimpisch komitee bezitten dat 
zelfstandig en op normale wijze 
werkt (artikel 8 van het hand
vest) ». Wat zou Vlaanderen dan 
beletten -^ en Wallonië vanzelf
sprekend —, achter .^en eigen 
olimpisch bestuur, als zelfstan
dige « geografische streek » aan 
te treden ? 

CHINA 

China is in, sedert Tindemans 
en Van Elslande er miniskule bor-
reltjes gingen nippen. Maar ook 
nog om andere redenen, want wij 
moeten die van ons nu ook niet 
overschatten. Eén van de andere 
redenen is, dat de Chinezen op
nieuw willen aansluiten bij het 
internationaal olimpisch komitee 
nadat zij het in 1958 aftrapten. 
De rijke jongens zullen op het 
einde van deze maand in Lausan
ne eens gaan onderzoeken wat 
zij daaraan kunnen doen. Er is 
wel een moeilijkheid : China (het 
rode) eist meteen dat Nationalis
tisch China zou uitgesloten wor
den, en men verwacht dat de 
kinderen van Mao niet eens vre
de zouden nemen met wat lord 
Killanin zou zinnens zijn : Natio
nalistisch China verder laten deel
nemen onder de naam Formosa. 
Het dient toegegeven : geen ge
makkelijke situatie. 

12 
DE AARDROTATIE 

De aarde draalt niet alleen om 
de zon in één jaar, ze draait ook 
om haar as in 24 uur Cof onge
veer, want er is een afwijking 
van een fraktie van een sekonde 
per dag. Deze kan hier buiten be
schouwing worden gelaten, maar 
zij maakt het noodzakelijk af en 
toe de kalender te herzien). De 
beweging om haar as noemt 
men de aardrotatie. Alle plane
ten voeren deze rotatie uit, en 

met uitzondering van Venus (vrouwelijke grilligheid, zegt men wel 
eens) voeren ze de rotatie allemaal uit in de richting tegengesteld 
aan die van de wijzers van de klok, dus van oost naar west via 
noord. 
Het meest opvallende gevolg van de aardrotatie is de afwisseling 
van dag en nacht. Het is dag op de plaatsen die naar de zon toe zijn 
gekeerd, en nacht op de plaatsen die van de zon zijn gekeerd. 
Daarmee gepaard gaat natuurlijk de vaststelling dat wij de hemel
lichamen in het oosten zien opkomen, en in het westen ondergaan. 
Wanneer wij 's morgens van de donkere zijde naar de verlichte 
zijde toedraaien, dan zien wij de zon boven de ronding van de aard
bol verschijnen aan onze rechterkant, als wij met ons gezicht naar 
de noordpool toe zijn gewend, dus in het oosten. Even zo zien we de 
sterren boven de horizon verschijnen wanneer wij overgaan van dag 
naar nacht aan onze rechterkant, als wij naar de noordpool kijken, 
dus in het oosten. 

ï^ V^ 

De zon zien wij dan aan onze linkerkant (westen) onder de horizon 
verdwijnen, net zoals wij 's morgens de sterren onder de horizon 
zien verdwijnen in het westen terwijl de zon opkomt in het oosten. 
Een ander gevolg is het verschil in tijd. Het is middag (zonnetijd) 
als de zon loodrecht staat boven de middaglijn (de lijn die onze 
standplaats verbindt met nood- en zuidpool). Op alle plaatsen ten 
oosten van die middaglijn is het al middag geweest : het is er later. 
Alle plaatsen ten westen van de middaglijn moeten nog precies 
vóór de zon komen (denk aan de richting van de rotatie !), het is er 
dus nog geen middag : het is er vroeger. 
Hoeveel vroeger of later nu ? Welnu, de aarde legt een cirkelomtrek 
of 360° af in 24 uur of 1.440 minuten. 1° dus in 4 minuten. Dit wil 
zeggen dat het vier minuten later wordt telkens men 1° naar het 
oosten gaat, en 4 minuten vroeger telkens men 1° naar het westen 
gaat. Als het in Brussel, op 4° oosterlengte, middag is, dan is het in 
Moskou (40° oosterlengte) 36 maal 4 minuten later, of 14 t. 24 zon
netijd. Bereken nu zelf hoe laat (zonnetijd) het op dat ogenblik is in 
New-York (70° WL). 

infoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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TI/-PROGR^MMK9 

10 MEI 

BRT 

14 00 
14 30 

16.30 
18.00 
18.05 

19.45 
20.15 
20.40 

21.30 
22.15 
23.05 

Leef nu. 
Het meisje uit het Noor
den Amerikaanse muzi
kale komedie (1940). 
Open school. 
Paulus de boskabouter. 
Zes beren en een klown. 
Tsjechische jeugdfilm. 
Nieuws. 
Zicht op zee. 
Mezza IVIusica. Amuse
mentsprogramma. 
Terloops. 
De magiër. 
Nieuws. 

NED 1 

10.30 Teleac. 
15.00 Nieuws. 
15.02 Bibelebons. 
15.50 Avro's toppop. 
16.00 Stuif es uit. 
17.30 Rugby league finale-cup. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Avontuurtje van Twietje. 
19.20 Kunt u me de weg naar 

Hameien vertellen, me
neer ? 

19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Muziek voor u. 
21.10 Brandpunt. 
21 55 De wereld in oorlog. 
22 40 Nieuws. 

NED 2 

18 15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zo vader, zo zoon. 
19 30 Doris Day. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Sam. 
21.10 De tijd stond even stil 

10 mei 1940. 
22 20 Farce majeure. 
22.50 Ruimte. 
23.15 Nieuws. 
23.20 Lied van de week. 

RTB 

10.30 

11.30 
12 00 
12.55 
13 00 
14.15 
16.00 
1615 
16 30 
16 45 
1745 
1815 
1910 
1915 
19 45 
20 15 
20 45 

22.05 
23 20 

Des machines, des mal-
tres, des élèves. 
Videogazette des loisirs. 
Samedi-midi. 
Nieuws. 
TV 7. 
TV-Femmes 
Landbouwmagazine. 
Interwallonie 
Ciao amici 
Appuntamento Italiano 
Spectacles. 
A vos marques 
Pierrot. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Le jardin extraordinaire. 
Pouic-Pouic. Franse 
speelfilm (1963) 
Si l'on chantait. 
Nieuws. 

11 MEI 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9 30 Allemaal beestjes 

10 00 Eucharistieviering 
11 00 Konfrontatie. 
12.00 Zeven op zondag. 
14 30 Voor boer en tuinder. 
15 00 De prachtige 6 1/2. 
15.15 Binnen en buiten 
17 15 Tenuto '75. 
18 20 Paulus de boskabouter. 
18 25 Het meisje van de TV 
18.50 Openbaar kunstbezit. 
19 15 Komedie, komedie. 

19 45 Nieuws. 
20 00 Sportweekend. 
20 40 Wienerblut Operette van 

J. Strauss Jr 
22.15 Première-magazine. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

1100 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16 00 Nieuws. 
16 02 Ti-Ta-Tovenaar. 
16.27 Grand prix Monaco. Au

toraces. 
17 00 Ik zal mijn mond niet 

houden. 
17 30 Bericht wilde ganzen. 
18 30 Woord voor woord. 
18.35 Paulus de boskabouter. 
18.40 Pippi Langkous. 
19.05 Studio sport. 
20.20 Jennie. 
21.10 Nieuws. 
21.15 Panoramiek. 
21.40 Zienswijze. De dood van 

een mens. 
22 40 Surinamers - Deze week. 
22.45 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Nieuws. 
19.05 McCloud. 
20.40 Simon Carmiggelt. 
20.45 Met de muziek mee. 
21.40 Het nieuwe paradijs. 

Gentse volksmuziek. 
22.15 Neerlands hoop inge

naaid of gebonden. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

11.00 Protestantse eredienst. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.40 Arts-Hebdo. 
14.15 Le Virginien. 
15.15 Grote prijs van Monaco. 

Autorennen. 
16.00 Les fous du volant. 
16.15 Grote prijs van Monaco 

Autorennen. 
16 45 Les fous du volant. 
17.00 Grote prijs van Monaco. 

Autorennen. 
17.45 Follies. 
18.40 Barbapapa. 
18.45 Sportweekeinde. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Suggestions. 
20.20 MaTtres et valets. 
21 10 L'Orchestre rouge. 
22 00 Elisabeth Schwarzkopf 

Recital. 
22 30 Nieuws. 

12 MEI 

BRT 

14 00 Schooltelevisie. 
18 00 Paulus de boskabouter. 
18 05 Klein, klem kleutertje 
18 20 De familie Partridge 
18 45 De toekomst van de vis

serij Dokumentaire 
19 15 Sporttribune. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Een schot in de fabriek. 

Finse sociaal-dramatische 
film (1973). 

22 30 Nieuws. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 De man van 6 miljoen 
20.00 Nieuws. 
20.20 Op losse groeven. 
21.20 Pepper. 
22 10 Aktua TV 
22.50 Nieuws. 
22.55 Teleac. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Strijd der Griffioenen. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Sam. 
21.10 Van huis... uit. 
21 55 Mini-voetbal-show. 
22.35 Ander nieuws. 
23 00 Simbiose. 
23.04 Nieuws. 

RTB 

14.00 
1710 

18.10 
18.30 
19 00 

19 30 
19 45 
20 15 

20 35 

22 00 
22.35 

Schooltelevisie 
Des machines, des maT-
tres, des élèves. 
1, 2, 3 j'ai vu. 
TV-Femmes. 
Katoliek-godsdienstige 
uitzending. 
Lundi-sports. 
Nieuws. 
A vous de choisir. Het 
gewestplan voor Brussel. 
Passion et mort de Mi
chel Servet. Dramatische 
kroniek. 
Style. 
Nieuws. 

^piFwif w^ifaiWBBiPP, 

13 MEI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18 05 Laurel en Hardy. 
18.30 Acid rain. Dok. over de 

acide-regen die in mei 
en juni 1973 neerviel op 
de voorsteden van Tokio 

18.55 Luister naar de f i lm. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Na Loch Lomond. TV. 

spel. 
21 05 Zijn wij allen slechts ak-

teurs ? Dokumentaire. 
21 55 Dave Aallen at Large. 

Show. 
22 40 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 Sam. 
21 10 NCRV-Springtrofee 1974-

1975 
22 10 Hier en nu. 
22 50 Massale koorzang. 
23 05 Den Haag vandaag. 
Aansluitend Nieuws 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Beertje Colargol. 
19 15 Rock-koncert. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Berichten uit de samen

leving. 
20.35 Une femme mariée Fran

se film (1964) 
22 05 Het koninkrijk der Neder

landen. 
23 05 Simplisties verbond. 
23 35 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. 
19.00 Pilote de courses. 

Aansluitend : Nieuws. 

14 MEI 

BRT 

16.30 Jevanjong. 
17 45 Paulus de boskabouter 
17 50 Wie weet wint 
18.50 Coronation Street 
19 45 Nieuws. 
20.10 Voetbal . Dynamo Kiev-

Ferencvaros 
22 10 De eenzamheid van een 

koningin Dokumentaire 
22.40 Nieuws. 

NED 1 

9.15 Schooltelevisie. 
15.30 Wat heet oud ? 
16.10 De rode autobus. 
17.00 Wickie de Viking. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
20.00 Politieke partijen. 
20 10 Voetbal : Dinamo Kiev-

Ferensvaros. 
21.05 Nieuws. 
21.13 Voetbal. 
22.10 Kijken naar kinderen 
22.35 Panoramiek. 
22.50 Den Haag vandaag. 
23.05 Nieuws. 

NED 2 

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

bent. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Holland ze zeggen. Infor

matie over Walcheren 
21.50 Nader bekeken. 
22 20 Alleluia. 
22 50 Nieuws. 

RTB 

16.15 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18 25 Les volants. 
18.55 Les Pilis. 
21 10 Dossier F. Over de ver

laten kinderen 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
2010 Voetbal • Dinamo Kiev-

Ferencvaros. 
22.10 Absurde, n'est-il pas ' 
22 30 Nieuws 

15 MEI 

BRT 

18 00 
18.05 
18 30 
19 10 
19.15 
19.45 
20.15 

20 45 
21.35 
21.40 

22 00 
22 45 

Paulus de boskabouter. 
De familie Robinson. 
Jonger dan je denkt 
Verkeersveiligheid. 
Guyana : waterland. 
Nieuws. 
Tijd voor Irish Coffee. 
Show. 
Pano '75 
Merkwaardige bomen 
Standpunten : Vanavond 
horen wij een standpunt 
van het Dosfelinstituut 
(Volksunie). 
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 20 Achter het nieuws. 
20.35 Klaverweide 
21 25 De ombudsman. 

21 50 Ronnie Corbett 
maar dapper. 

22 15 Achter het nieuws. 
22 55 Den Haag vandaag. 
23 10 Nieuws 

NED 2 

Klein 

1815 
18 45 
18 55 
19 05 

20 00 
20 20 
21 10 
21 20 
22 35 
22 40 

23 05 

Teleac. 
Paulus de boskabouter 
Nieuws. 
Geen woorden maar da
den 
Nieuws 
De Osmonds 
Entre nous. Jan Brusse. 
Amsterdam 700 
Ronduit gezegd 
Kunstgrepen, een pro
gramma over mensen en 
wat zij maken 
Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
18.10 1, 2, 3 . j'ai vu 
18.30 Attention école 
19 00 Pilote de courses 
19.25 Antenne-soir 
19 40 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Contacts. 
20.20 Le carnaval des dieux 

Amerikaanse film (1957) 
22 10 Le carrousel aux images. 
Aansluitend : Nieuws. 

16 MEI 

BRT 

14 00 
18 00 
18.05 

19 10 
19.45 
20.15 
21 05 
21.55 
22 05 

Schooltelevisie. 
Paulus de boskabouter. 
Het vorstendom Monaco 
Toeristische fi lm. 
KTRC. 
Nieuws. 
Piste. 
De Pallisers. 
Nieuws. 
Het zomerverblijf. Itali 
aanse politiek-histori-
sche film (1973). 

NED 1 

10 45 
18 45 
18 55 
18 55 
20 00 
20 20 
21 10 
21 11 
22 00 
22 20 
23 00 

23 50 

Schooltelevisie. 
Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Nieuws. 
Nieuws. 
Alle 13 goed Hits. 
Kijkers helpen blinden. 
De gebroeders Hammond 
Avro's sportpanorama 
Televisier magazine 
Als je maar gelukkig 
bent ? Drie gefilmde 
portretten van boerinnen 
in Hongarije, Mexico en 
Nederland 
Nieuws. 

NED 2 

18 15 
18 45 
18 55 
19 05 
19 30 

20 00 
20 20 

22 35 
23 35 

23 45 

Teleac 
Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Wat een familie 
Zijn ze wel zo gevaar
lijk 7 
Nieuws. 
The counterfeit traitor. 
Amerikaanse spionage-
film (1961). 
Music-all-in 
Interview met de minis
ter-president. 
Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18 30 Sept sur sept. 
19 00 Les Chretiens dans la 

vie sociale. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Faits-Divers. 
21 15 Voulez-vous jouer ? 
22.45 Nieuws. 
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TE KOOP : 
Zeer ruime villa, alle komfort, 
50 a groot, prachtige tuin, dub
bele garage, gelegen te Hulse 
in groene zone. Prijs: 4.750.000 
fr. Voor meerdere inlichtingen: 
tel. 02/217.97.98, Nicole Van 
Es ('s voormiddags). R 57 

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

23-jarige jonge dame, 5 j . ervaring 
als 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. aglom. Tel. 
Ferir, gemeenteraadslid, 031/ 
36.06.41. R 66 

VI. nat. arbeider zoekt uitgever 

voor zijn boek(je). Geen hoge ver

wachtingen, ben maar amateur. 

Inl bureel blad. R 67 

Zoek dringend betrekking als ma
gazijnier of dgl. Voor VU-lid van 
44 jaar. Inlichtingen : O. Van Oo-
teghem, Rode Kruisstraat, 9219 
Gentbrugge, tel. 30.72.87. — R69 

Jongeman, gediplomeerd A l kli
nische scheikunde, zoekt aange
past werk nu hij zijn militiedienst 
als KRO heeft beëindigd. Grondi
ge kennis Engels. R 68 

Zoekt plaats, zo mogelijk in de 
omgeving van Gent. Techn. ing. 
Landbouw-Scheikunde, 40 jaar, 
goede referenties. Inl. bij volksv. 
Fr. Baert, K. Astridlaan 123, Gent, 
tel. 22.52.06 of 22.94.31. — R 70 

Op en top VLAAMS BEDRIJF vraagt over gans VLAANDEREN 

DAMES 
als medewerksters In part-time dienst

verband. Wagen vereist. 
T C I ^ T I D T T C A T C Inlichtingen : N.V. DISTRILENE 
l o l K l l J l ^ J N t Stationsstraat 42 

3100 HEIST-OP-DEN-BERG 

E E N J U W E E L M E T S T A N D I N G 
K I E S J E B E S T B I J 

VERELST &DUCICAERir 
J U W E L I E R S - H O R L O G E M A K E R S 
G E D I P L . E D E L S T E E N K U N D I G E 

L O N G I N E S - P O N T I A C - V E R D A L 

MEIR 2 ( H O E K W I E G S T R A A T ) 
2000 A N T W E R P E N - T E L . : 33 46 : 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

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

Tel 

A A L S T 

29-33, 36-38 
(053)240.60 

^ 

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

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

5 O KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 
Ziektevergoeding voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

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

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

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

Gee 
Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde 
3en moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfon 

Bes tend ige s e k r e t a r i a t e n : 

K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.) 

B raban t : E. Jacqmain laan 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel 

T e l . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 

L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hasse l t - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

fIflIIBCUOLCn 
BOEKHANDEL T U I 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

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 

K A R A V A N S 
Verkoop - verhuur . stalling 

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 

A D O L F C L A E S 
EN Z O O N A N D R E 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. (054)33.37.56 

K U N S T G E B I T T E N 
H E R S T E L L I N G E N 

Tandheelkundig Laboratorium 
V A N DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u 425 46 42 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

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

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN lozef 
Haneveldiaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

Tavee rne - Res tau ran t 

« C H E C K POST » 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

ONTDEK IERLAND 
VLIEGTUIG EN HUURAUTO 

(minimum twee volwassenen moeten samen reizen). 

Autotype 

Escort 
Hillman 
Cortina 

Aantal 
personen 

2 
3 
4 

Reissom 

6.720 fr. 
6.820 fr. 
6 950 fr 

— huurwagen, onbeperkt aantal kilometers en omnium verzeke
ring. 

In deze prijzen zijn een aantal dagen gratis huur vegrepen, extra 
dagen huur tegen volgende voorwaarden : 

In de prijs is begrepen 
— heen- en terugreis naar Dublin ; 

Aantal 
personen 

2 
3 
4 

Gratis 
dagen 

9 dagen 
13 dagen 
17 dagen 

Autotype 

Escort 
Hillman 
Cortina 

Prijs per dag 
vermindering 

480 fr 
530 fr. 
585 fr. 

Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.80 (20 lijnen) of in onze kantoren 
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of 

bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. Vergunning Nr. 1185 - Kat A 

Brouwerij 
MOORTGAT 

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

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 

ADVERTEERT 
IN «WIJ» 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gHwihouwersvesl, 52 Ant<»erp«n T»l. 03.31.35.83, 
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teg uw ge ld vast 

muurvas t 

«™^€.. yt>nroeren,|i^ kw-al i teir 

Dank zij een grondige voorstudie krijgt U ZEKERHEID ! 

Bovendien EEN VERZEKERING TEGEN OPSLAG, een voordelige prijs en 

financiering ! 
En voor ONZE KLANTEN maken wij de VOORSTUDIE GRATIS ! ! 

Kleine Greep Uit Grote Keuxe 

BOUWGRONDEN 

Percelen voor eensgezinswonin
gen van 240.000 F af 

prachtige villagronden 40 m br. 
2000 mv. van 525.000 F af 

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

BESTAANDE W O N I N G E N 

— prachtige luxe villa 4000 mv. park 
6.000.000 F 

— onberispelijk burgershuis, zeer 
goed gelegen, 825.000 F 

— studio's en appartementen van 
1.090.000 F af 

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

.t. 

IXFORMAFIECENTRA 

ANTWERPEN 
031/31.78.20 

GENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

I i f 1 T i 

.f 

GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

~^-''-j^ ^j 
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MPPORT 

KRIJGT OOK GENT winl TR^ipi ^ 
Moltrein ? 

Het nieuwe woord duidt op een on
dergronds openbaar vervoermiddel, 
dat fe naar believen metro, semi-me-
tro of onder-de-grond-gebrachte-tram 
kan heten. 
De onder-de-grond-wroetende moltrein 
is een betrekkelijk nieuw verschijn
sel in onze middelgrote steden. 
De oorzaak ervan ligt in het steeds-
drukker wordende autoverkeer en de 
waangedachte dat tram of bus boven
gronds dit verkeer hinderen. 
We weten wel hoe het komt dat het 
autogeraas steeds intenser wordt : 
de moderne lui vluchten de te drukke 
en weldra onleefbaar geworden stad 
voor iets plattelandser, maar maken 
de stad elke dag steeds onleefbaar
der door per wagen het werk steeds 
opnieuw aldaar op te zoeken ; we 
cirkelen vicieus, zoals je ziet. 
Onze oude Europese steden verwer
ken dit overweldigend autoverkeer 
niet : de veertiende-eeuwse straten 
zijn te smal voor de twintigste-eeuwse 
wagenstroom. 
Brussel onderging zijn onder-de-grond-
se, Antwerpen doet nu maar half meer 
mee, maar kreeg reeds een flink stuk 
mollewerk te verduren ; nu komt de 
mol misschien naar Gent. 
Is de halve of ganse metro of hoe 
het >• ding » ook mag heten, dé op
lossing voor het verkeersprobleem in 
onze oude steden ? Kan het echt niet 
anders ? 

Heeft Gent als dusdanig eigenlijk een 
moltrein nodig ? 
Zoals in alle middelgrote steden, vind 
je in de Arteveldegemeente de boven 
geschetste moeilijkheden : een steeds 
drukker verkeer m steeds dezelfde 
smalle straten, een onleefbaar-wor
dende stad. 
Specifiek is het waardevol historisch 
kader dat bedreigd lijkt door allerlei 
verkeersplannen, de oude torens en 
huizen rusten bovendien op een bo
dem van onbekende struktuur. 
Blijft het alles-omvattend dilemma, de 
keuze tussen welvaart en welzijn, of 
het verbinden van beide, het niet uit 
het oog verliezen van het ene voor 
het andere ; hoe behouden we de ziel 
der dingen, het eigen gezicht van 
buurt en stad, dat slechts uit de er
varing van de tijd kon geboetseerd 
worden, hoe vervoegen we dat alles 
met de eisen en noodzakelijkheden 
van het moderne ekonomische stre
ven ? Het lijkt wel een Gordiaanse 
knoop. 
Laten we Gent bekijken zoals het is : 

potentieel één der mooiste steden 
van Europa. Nergens vind je zoveel 
indrukwekkende middeleeuwse gebou
wen op zo'n kleine oppervlakte sa
men. Er bestaat nog steeds geen in
ventaris van de waardevolle monu
menten en huizen die de faam van 
de stad uitmaken. (Wel startte in 
maart een Gentse werkgroep, « SOS-
verleden » om te onderzoeken wat in 
de Arteveldestede moet bewaard, be
schermd en hersteld worden). 

Vooraleer bulldozers en grijparmen 
' diepgaande » veranderingen door
heen onze stad en stadskern (de 
« Kuip ') zouden veroorzaken, moet 
éérst een lijst bestaan van wat niet 
mag verdwijnen. 
Dit is een eerste prioriteit. 

Het verdwijnen of verminken van ou
de gebouwen en oude buurten zou 
niet alleen op kultuur-historlsch ge
bied betreurenswaardig zijn : ook zou
den wij een onontgonnen stuk toeris
tisch kapitaal prijsgeven... In verge
lijking inderdaad met de zusterstad 
Brugge staat Gent quasi nergens met 
de uitbouw van haar toerisme. Wie als 
buitenlandse kijker tussen Brugge en 
Brussel even Gent aandoet, wri j f t zich 
de ogen uit om de onbekende pracht 
die hij te aanschouwen krijgt. 
Gent IS echter niet alleen een mu
seum : het is een ekonomisch en kul-
tureel centrum, een plaatselijke me
tropool. Heel wat bureaus, winkels, 
bedrijven allerlei en talloze onderwijs
instellingen zijn hier gevestigd.- Elke 
dag dus komen heel wat mensen uit 
de agglomeratie en de arrondisse-
mentsgemeenten naar de stad. 
Het historisch centrum, de « Kuip », 
telt 17.000 inwoners (de agglomeratie 
300.000" zielen). Naar de Kuip trekken 
elke dag 20.000 werknemers en circa 
24.000 leerlingen. De straten aldaar 
verwerken elke dag 9.000 wagens, 
waarvan 5.000 onmiddellijk weer weg
rijden : ouders die de kinderen naar 
school brengen. 

Tijdens de werkdagen en de school-
maanden heb je bijgevolg verkeers-
pieken, met alle gevolgen van dien : 
geen parkeerruimte om alle wagens 
te stallen, het openbaar vervoer is 
tegen de morgen-middag-avond-bestor
ming niet opgewassen. (Te weinig 
tramrijtuigen ingeschakeld? ). 
Bovenstaand verkeersprobleem eist 
inderdaad een oplossing. 
Ten onrechte koncentreert alle aan
dacht zich op de verkeersopstoppin
gen in de Kuip : alsof dit het hoofd
probleem zou zijn en het oplossen er
van (door bijvoorbeeld lijn vier onder
gronds te brengen over een 600-meter-
afstand) alle narigheid uit de wereld 
zou helpen. 
Heb je dan — éénmaal de tram ergens 
weg — werkelijk minder auto's in de 
straten ? 
Zal je als reiziger inderdaad vlugger 
ter bestemming zijn ? 
Zal je als reiziger bovendien van dat 
— in theorie vervlugd — openbaar 
vervoer überhaupt gebruik maken ? 
" Het verkeersprobleem ligt niet in 

de Kuip • dat is slechts een deelas-
pekt van de zaak ». 
Zo zegt prof. dr. Anselin, direkteur 
van het HISRO (Hoger Instituut voor 
stedebouw en ruimtelijke ordening 
aan de RUG). 
Hij merkt o.m. op dat het openbaar 
vervoer te Gent en omgeving « ver
zorgd » wordt door de MIVG (Maat
schappij voor Interkommunaal vervoer 
voor Gent), de spoorwegen, de buurt
spoorwegen en een aantal privé-maat-
schappijen 

— « Indien ze begonnen met de uur
roosters te koördineren ? Dat kost 
geen frank I Zo kan het gebeuren dat, 
wanneer een trein te St.-Pieterssta-
tion toekomt, er een aansluitende bus 
één minuut vroeger is vertrokken ». 
Waarbij dan blijkt dat in de 75-jarige 
organisatie (?) van het openbaar ver
voer binnen de agglomeratie, voor het 
eerst de verschillende maatschappijen 
met elkaar rond de tafel gaan zitten. 
De zaken moet je gewoon omkeren : 
eerst zou een verkeersplan voor de 
gehele Gentse agglomeratie moeten 
komen, waarin dat voor de Kuip kan 
passen. 

Dat is de tweede prioriteit. 

Met zo'n volledig verkeersplan in han
den zou je dan kunnen besluiten of 
zo'n ondergraven van de stad, het on
dergronds brengen van de tramlijnen 
nu noodzakelijk is of niet. 
— « Bewijs me eerst dat « hij » er 
nodig is I » roept de professor uit 
Niets zegt dat, indien aan de hand 
van een verkeersplan, de verkeers
stromen rationeel werden verwerkt, 
het verkeer binnen de Kuip dan ook 
niet drastisch zou verminderen 
Ondertussen keurde op'14 april II. de 
Gentse gemeenteraad een verkeers-
struktuur plan goed (op twee VU-man-
datarissen na die zich onthielden). Dit 
plan werd ontworpen door de Tech
nische Dienst voor Stedebouw van 
Gent. Als je het inkijkt, zie je dat in 
de binnenstad niet alleen een net van 
half-ondergrondse tramlijnen voorzien 
zijn, maar ook dwars door de oude 
stad zelfs nieuwe autowegen moe
ten... 

We mogen dan letterlijk een kruis 
maken over een aantal stille wijken. 
Indien zij, in plaats van voor de auto 
steeds meer ruimte te scheppen, 
meer plaats voor de mens maakten ? 
Indien zij eraan dachten onze oude 
steden als woongebied weer aantrek
kelijk te maken ? Er bestaan in Gent 
allerlei mogelijkheden tot opknappen 
en revaloriseren van stadsbuurten die 
ze nu voor autowegen of parkeer
plaatsen willen doen verdwijnen. 
Zijn de mogelijkheden hiertoe onder
zocht ? 
Is dit geen derde prioriteit ? 

Indien de mens zich in de stad op
nieuw « thuis » kon voelen, indien er 
voor zijn kinderen een veilig en ge
zond milieu werd geschapen, indien hij 
er bijgevolg bleef wonen, dan kreeg 
je kans op een minder grote verkeers
stroom elke dag van buiten naar bin
nen en omgekeerd. 
Nu is het zo dat de jonge Gentenaars 
de stad verlaten : van 1962 tot 1970 
weken 15.381 ingezetenen uit naar een 
andere gemeente in de agglomeratie. . 

(vervolgt) 

Huguette De Bleecker 
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